ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ-ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
ENOTHTA 1 - ΚΡΕΑ
Ωρθρο 15 Πεδύο Εφαρμογόσ
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Θ παροφςα ενότθτα αφορά κάκε ζννοια κρζατοσ όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ
ενωςιακι νομοκεςία Καν.(ΕΚ) 853/2004, και ςτθν εκνικι νομοκεςία (Κϊδικασ
Τροφίμων και Ροτϊν) για τα παραςκευάςματα κρζατοσ και τα προϊόντα με
βάςθ το κρζασ.
Από πλευράσ εκμεταλλεφςεων / επιχειριςεων, θ παροφςα απόφαςθ αφορά:
Α. Πλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν ςφαγι ηϊων,
εμπορία, διακίνθςθ, τεμαχιςμό και τυποποίθςθ κρζατοσ και παραγωγι
παραςκευαςμάτων κρζατοσ και προϊόντων με βάςθ το κρζασ.
Β. Πλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν διακίνθςθ και
εμπορία κρζατοσ και ηϊων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τισ ειςαγωγζσ
από τρίτεσ χϊρεσ.
Γ. Πλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθ λιανικι πϊλθςθ
κρζατοσ, τα κρεοπωλεία και τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ που ζχουν
τμιμα κρεοπωλείου.

Α. ΣΑΔΙΟ ΥΑΓΗ
Ωρθρο 16 Σόρηςη βιβλύου ςφαγών ςτα ςφαγεύα τησ χώρασ, τα οπούα
εύναι εγκεκριμϋνα για τη ςφαγό.
1. Σε όλα τα ςφαγεία τθσ Χϊρασ (Ιδιωτικά, Δθμοτικά κλπ.) ςτα οποία γίνεται ςφαγι
ηϊων, τθρείται υποχρεωτικά βιβλίο ςφαγϊν, ςτο οποίο καταγράφονται όλεσ οι
ςφαγζσ των ηϊων, τα οποία προςκομίηονται ςε αυτά για ςφαγι.
2. Το βιβλίο ςφαγϊν κεωρείται με ευκφνθ του ςφαγείου από τθν αρμόδια Δ/νςθ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ τθσ
περιοχισ που βρίςκεται το ςφαγείο. Το βιβλίο ςφαγϊν κρατείται ςτο ςφαγείο
τουλάχιςτον για το τελευταίο ζτοσ και επιδεικνφεται ςε κάκε
πραγματοποιοφμενο ζλεγχο των αρμοδίων αρχϊν, εφόςον ηθτθκεί.
3. Τα εν λόγω ςφαγεία είναι υποχρεωμζνα για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ του
βιβλίου ςφαγϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Το εν λόγω βιβλίο κα φζρει τουλάχιςτον τισ
παρακάτω ςτιλεσ:
 1θ ΣΤΘΛΘ "ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΣΦΑΓΘΣ" Αναγράφεται θ θμερομθνία που
ςφάχκθκε το ηϊο.
 2θ ΣΤΘΛΘ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΕΑ ΤΟΥ ΗΩΟΥ" Αναγράφονται τα ςτοιχεία του
μεταφορζα οδθγοφ και ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ που μετζφερε
το ηϊο ςτο ςφαγείο.
 3θ ΣΤΘΛΘ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΘΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΗΩΟΥ" Αναγράφονται τα
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ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία και ζδρα) του κατόχου των ηϊων
κακϊσ και θ ιδιότθτα αυτοφ (Ραραγωγόσ, χονδρζμποροσ, ειςαγωγζασ,
λιανοπωλθτισ κλπ.).
 4θ ΣΤΘΛΘ "ΦΥΛΘ ΤΟΥ ΗΩΟΥ" Αναγράφεται θ φυλι του κάκε ηϊου (π.χ.
Σαρολζ, Σίμενταλ κλπ.).
 5θ ΣΤΘΛΘ "ΑΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ" Αναγράφεται ο αρικμόσ ενωτίου που φζρει
το προσ ςφαγι ηϊο.
 6θ ΣΤΘΛΘ "ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΘΙΟΥ" Αναγράφεται ο αρικμόσ διαβατθρίου
του ηϊου.
 7θ ΣΤΘΛΘ "ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΣΦΑΓΙΟΥ" Αναγράφεται θ ταξινόμθςθ του κάκε
ηϊου μετά τθ ςφαγι του, ςφμφωνα με τθν κοινοτικι κλίμακα κατάταξθσ
SEUROP π.χ. AR3, D02 κλπ.
 8θ ΣΤΘΛΘ "ΑΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΘΣ" Αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ π.χ. 1, 2, 3, 4,
5, 6 κλπ. ςφαγισ του ηϊου.
 9θ ΣΤΘΛΘ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΟΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ" Αναγράφεται ο προοριςμόσ
του ςφαγίου (Ταχ. Δ/νςθ, Ρόλθ) κακϊσ και θ ιδιότθτα του προςϊπου ςτο
οποίο κα ςταλεί το ςφάγιο (Κρεοπωλείο, Εργαςτιριο κοπισ - επεξεργαςίασ,
Αλλαντοποιία κλπ.).
 10θ ΣΤΘΛΘ "ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ " Αναγράφεται ο αρικμόσ
του τιμολογίου παραςτατικοφ διακίνθςθσ πϊλθςθσ του ςφαγίου. ι ο
αρικμόσ του δελτίου αποςτολισ.
 11θ ΣΤΘΛΘ "ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΣΘΣ ΤΟΥ ΗΩΟΥ" Αναγράφεται θ
θμερομθνία γζννθςθσ του ηϊου. Εξαιροφνται ηϊα που γεννικθκαν πριν από
το 1998 για τα οποία θ θμερομθνία γζννθςθσ δεν αναγράφεται ςτο
διαβατιριο.
Εάν για τθν κατθγορία του ςφάγιου δεν μπορεί να ςυμπλθρωκεί κάποια από τισ
παραπάνω ςτιλεσ (π.χ. αρικμόσ διαβατθρίου), τότε αυτι παραμζνει κενι.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, χίλια ευρϊ (1.000€).
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για ελλιπι τιρθςθ βιβλίου ςφαγϊν, πεντακόςια ευρϊ (500€).

Ωρθρο 17 Φώροι ςφαγεύων
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Τα βοοειδι, βουβαλοειδι, αιγοπροβατοειδι και χοιρινά, ανεξαρτιτου
προζλευςθσ, ςφάηονται υποχρεωτικά ςε ςφαγεία ι άλλουσ χϊρουσ, που
εγκρίνονται και ελζγχονται από τισ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τα
αμνοερίφια γάλακτοσ, εφόςον με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ
επιτρζπεται, ειδικά ςε μικρά νθςιά ι απομακρυςμζνεσ ορεινζσ περιοχζσ ι ςε
οριςμζνεσ περιοχζσ με ιδιαιτερότθτα, θ ςφαγι αυτϊν ςε εγκεκριμζνα μθ
ελεγχόμενα από κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ ςφαγεία, ςτζγαςτρα και κοινοφσ
χϊρουσ ςφαγισ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ςφάγια κα καταναλϊνονται μζςα
ςτθν περιοχι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, που κακορίηεται ςτθν εν λόγω
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απόφαςθ.
Ρροκειμζνου για ηωντανά ηϊα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, ανεξάρτθτα αν
αυτά ζχουν γεννθκεί και εκτραφεί ςτθν Ελλάδα ι ζχουν κομιςκεί ςτθν Χϊρα
μασ από άλλεσ Χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι ζχουν ειςαχκεί από Τρίτεσ Χϊρεσ και
ανεξάρτθτα του ςκοποφ κόμιςθσ ι ειςαγωγισ ςτθν Χϊρα μασ (ςφαγι−πάχυνςθ
κ.λπ.) ι του χρόνου παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα, εφόςον ςφάηονται ςε
ελλθνικά ςφαγεία (ςφγχρονα ι μθ)κεςπίηονται τα κατωτζρω:
Α. Αμζςωσ μετά τθν ςφαγι των ηϊων αυτϊν και τον κτθνιατρικό ζλεγχο «περί
τθσ υγιεινισ καταλλθλότθτασ του νωποφ κρζατοσ των ςφαγίων», που
πιςτοποιείται με ςφραγίδεσ (καταλλθλότθτασ κ.λπ.) κατά τισ ιςχφουςεσ
κτθνιατρικζσ νομοκεςίεσ και διατάξεισ, που τίκενται επί των ςφαγίων αυτϊν,
τίκεται επί του νωποφ κρζατοσ και θ χαρακτθριςτικι ςφραγίδα προζλευςθσ
αυτοφ, τα δθλωτικά ςτοιχεία τθσ οποίασ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
 ΣΧΘΜΑ ΣΦΑΓΙΔΑΣ − Ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο με διαςτάςεισ 6 Χ 4
εκατοςτά τουλάχιςτον, για νωπά κρζατα από οποιαδιποτε Χϊρα
προζλευςθσ.
 ΧΩΜΑ ΣΦΑΓΙΔΑΣ − Ε 133 Λαμπρό Κυανό FCF για νωπά κρζατα από ηϊα
Χωρϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
Ελλάδασ) και Ε 155 Καςτανό ΘΤ για νωπά κρζατα από ηϊα Τρίτων Χωρϊν.
 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΓΙΔΑΣ−Αναγράφεται κατά περίπτωςθ θ Χϊρα από τθν
οποία προζρχονται τα ηϊα, με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα
ολογράφωσ (π.χ. ΕΛΛΑΣ ι ΓΑΛΛΙΑ ι ΟΛΛΑΝΔΙΑ ι ΓΕΜΑΝΙΑ ι ΙΣΡΑΝΙΑ ι
ΣΕΒΙΑ ι ΟΥΜΑΝΙΑ ι ΟΥΓΓΑΙΑ κ.ο.κ.) και πάντοτε ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, με εξαίρεςθ τθν διεκνϊσ αποδεκτι ζνδειξθ FYROM ποφ κα
αναγράφεται ξενόγλωςςα.
Β. Θ παραπάνω ςφραγίδα προζλευςθσ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τα νωπά
κρζατα ςφαγίων προερχομζνων.
 Από τα αιγοπροβατοειδι (αμνοερίφια γάλακτοσ ι μθ, βετοφλια, ηυγοφρια,
προβατίνεσ, γίδεσ, τράγοι, κριάρια) και τα χοιρινά (ςυμπεριλαμβανομζνων
και των χοιριδίων).
 Από τα βοοειδι και βουβαλοειδι, που ειςάγονται ςτθν Χϊρα μασ ηωντανά
από Τρίτεσ Χϊρεσ, με ςκοπό τθν άμεςθ ςφαγι τουσ, ανεξάρτθτα αν τα
ςφάγια αυτϊν υπόκεινται ςτθν ειδικότερθ ςιμανςθ ποφ κεςπίηεται με τθν
υπ’ αρικμ. Α 412013/14.12.2000 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομίασ−Οικονομικϊν,
Ανάπτυξθσ
και
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ−Τροφίμων, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Ρροκειμζνου για τα ηϊα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, που αποςτζλλονται
ςτθν Χϊρα μασ ςε νωπό κρζασ από άλλεσ Χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
χαρακτθρίηονται αυτοδικαίωσ «ωσ νωπά κρζατα κομιηόμενα από Χϊρεσ Ε.Ε.»
και φζρουν υποχρεωτικά τθν επιβαλλόμενθ ςφραγίδα καταλλθλότθτασ, τα
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ οποίασ, κατά τα ιςχφοντα είναι:
− ΣΧΘΜΑ ΣΦΑΓΙΔΑΣ − Ωοειδζσ με διαςτάςεισ πλάτουσ 6, 5 εκατοςτά
τουλάχιςτον και φψουσ 4, 5 εκατοςτά τουλάχιςτον.
− ΧΩΜΑ ΣΦΑΓΙΔΑΣ − Ε 133 Λαμπρό κυανό FCF ι Ε 129 Ερυκρό ALLURA AC ι
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ζνα κατάλλθλο μείγμα του Ε 133 Λαμπροφ Κυανοφ FCF και του Ε 129
Ερυκροφ ALLURA AC.
− ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΓΙΔΑΣ − Στο άνω τμιμα τθσ ςφραγίδασ αναγράφεται με
ξενόγλωςςα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα το όνομα τθσ Χϊρασ, ςτθν
οποία ευρίςκεται θ ςφαγειοτεχνικι εγκατάςταςθ, είτε ολογράφωσ, είτε με
Κωδικό δφο γραμμάτων, που υποδθλϊνει τθν Χϊρα, κατά περίπτωςθ, ωσ το
κατωτζρω παράδειγμα.
«Κωδικοί: ΑΤ (για τθν Αυςτρία), ΒΕ (για το Βζλγιο), DE (για τθν Γερμανία), DK
(για τθν Δανία), ES (για τθν Ιςπανία), FI (για τθν Φιλανδία), (για τθν Γαλλία),
IΕ (για τθν Ιρλανδία), IT (για τθν Ιταλία), LU (για το Λουξεμβοφργο), NL (για
τθν Ολλανδία), PT (για τθν Ρορτογαλία), SE (για τθ Σουθδία), UK (για τθν
Αγγλία) , κ.α».
Ακολουκεί του ονόματοσ ι του Κωδικοφ τθσ Χϊρασ, ο αρικμόσ κτθνιατρικισ
ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, ςτο δε κάτω μζροσ τθσ ςφραγίδασ αναγράφεται
ξενόγλωςςα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ζνα από τα αρκτικόλεξα
CEE, EOF, EWG, EEC, EEG.
Ρροκειμζνου για τα ηϊα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, που ειςάγονται ςτθ
Χϊρα μασ ςε νωπό κρζασ από Τρίτεσ Χϊρεσ, χαρακτθρίηονται αυτοδικαίωσ ωσ
νωπά κρζατα ειςαγωγισ Τρίτων Χωρϊν και φζρουν υποχρεωτικά τθν ςφραγίδα
καταλλθλότθτασ, που χρθςιμοποιεί κάκε Τρίτθ Χϊρα, κατά τα ιςχφοντα (π.δ.
599/1985), τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ οποίασ είναι:
− ΣΧΘΜΑ ΣΦΑΓΙΔΑΣ. Αυτό ποφ χρθςιμοποιεί κάκε Τρίτθ Χϊρα.
− ΧΩΜΑ ΣΦΑΓΙΔΑΣ. Ε 155 Καςτανό ΘΤ.
− ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΓΙΔΑΣ. Αναγράφεται με ξενόγλωςςα κεφαλαία και
ευδιάκριτα γράμματα το όνομα τθσ Τρίτθσ Χϊρασ ι τα αποδεκτά αρχικά για
τθν Χϊρα αυτι, ςφμφωνα με τθν διεκνι ςφμβαςθ, θ οποίασ διζπει τθν
εγγραφι ςτα μθτρϊα των οχθμάτων με μθχανι κακϊσ και ο αρικμόσ
ζγκριςθσ του ςφαγείου.
Ρροκειμζνου για ινδόρνικεσ-γαλοποφλεσ ποφ ειςάγονται ηωντανζσ από το
εξωτερικό και ςφάηονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια (ςε ςφαγεία ι άλλουσ
χϊρουσ ςφαγισ και αποπτίλωςθσ), επί του νωποφ κρζατοσ τοφτων τίκεται
ςφραγίδα, που με κεφαλαία γράμματα φζρει τθν ζνδειξθ «ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ», ζχει
ςχιμα ςτρογγυλό και χρϊμα πράςινο.
Θ ςφραγίδα αυτι τίκεται ςε δφο εμφανι ςθμεία του ςτικουσ από μία
ςφραγίδα ςε κάκε πλευρά τοφτου.
Απαγορεφεται γενικά:
Α. Θ μεταφορά από χϊρουσ ςφαγισ ςε τόπουσ κατανάλωςθσ και θ εμπορία
νωπϊν κρεάτων, εφόςον επί αυτϊν δεν υφίςτανται οι ςφραγίδεσ
καταλλθλότθτασ του παρόντοσ άρκρου.
Β. Θ μεταφορά από χϊρουσ εκτελωνιςμοφ ςε χϊρουσ κατανάλωςθσ και θ
εμπορία νωπϊν κρεάτων ειςαγωγισ, εφόςον επί αυτϊν δεν υφίςτανται οι
ςφραγίδεσ καταλλθλότθτασ του παρόντοσ άρκρου.

Γ. Θ μεταφορά από χϊρουσ ςφαγισ ςε τόπουσ κατανάλωςθσ και θ εμπορία
νωπϊν γαλοποφλων, που ειςάγονται ηωντανζσ, εφόςον επί του κρζατοσ δεν
υφίςταται θ ςφραγίδα προζλευςθσ τοφτου, που αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 5 του παρόντοσ.
Δ. Θ αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ, για οποιονδιποτε λόγο, των ςφραγίδων
καταλλθλότθτασ, κατθγορίασ και προζλευςθσ του παρόντοσ άρκρου.
7. Οι ςφραγίςεισ των νωπϊν κρεάτων, που εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παρ. 3
του παρόντοσ, γίνονται από το αρμόδιο εντεταλμζνο όργανο του ςφαγείου και
με τθν επίβλεψθ του κρεοςκόπου κτθνίατρου.
7. Θ ευκφνθ για τθν φπαρξθ επί των νωπϊν κρεάτων των ςφραγίδων
καταλλθλότθτασ, κατθγορίασ και προζλευςθσ, που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 5 του παρόντοσ, βαρφνει τον κφριο του εμπορεφματοσ.
8. Ρροκειμζνου για νωπά κρζατα βοοειδϊν, βουβαλοειδϊν, αιγοπροβατοειδϊν
και χοιρινϊν, που ειςάγονται ςτθ χϊρα μασ από χϊρεσ τθσ ΕΕ ι τρίτεσ χϊρεσ,
εφόςον από τθν ιςχφουςα ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία δεν προβλζπεται θ
ςιμανςθ των εν λόγω κρεάτων με ςφραγίδα ποφ υποδθλϊνει τθν κατθγορία
του ηϊου (π.χ. αρνί, μοςχάρι, δαμάλι, χοιρινό κ.λπ.), δεν υφίςταται, υπό τισ
προχποκζςεισ αυτζσ, υποχρζωςθ του ειςαγωγζα για τθν άςκθςθ εμπορίασ των
εν λόγω κρεάτων χωρίσ τζτοια επιςιμανςθ, ςε περίπτωςθ όμωσ τζτοιασ
πρόβλεψθσ, θ μθ ςιμανςθ των εν λόγω κρεάτων με τθν κατθγορία επιςφρει για
τον ειςαγωγζα τισ απαγορευτικζσ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου 6Β του
παρόντοσ.
9. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ τιρθςθ ςφραγίδων καταλλθλότθτασ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά
ςφάγιο.
Β. Για μθ τιρθςθ ςφραγίδων προζλευςθσ, χίλια ευρϊ (€ 1.000) ανά ςφάγιο.
Γ. Για αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ ςφραγίδων καταλλθλότθτασ πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά ςφάγιο.
Ωρθρο 18 Περύ κοινοτικόσ κλύμακασ κατϊταξησ ςφϊγιων
Για τθν εφαρμογι τθσ κοινοτικισ κλίμακασ ταξινόμθςθσ των ςφάγιων εφαρμόηεται ο
Καν. (ΕΚ) 1249/2008 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων για
τθν εφαρμογι των κοινοτικϊν κλιμάκων κατάταξθσ των ςφάγιων βοοειδϊν, χοίρων
και προβάτων κακϊσ και για τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν τιμϊν και οι
εφαρμοςτικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
Ωρθρο 19 Παραπροώόντα ςφϊγιων και τρόποσ πώληςόσ τουσ
1.

Υπό τθν επιφφλαξθ του Κανονιςμοφ ΕΚ 999/2001 (Ραράρτθμα V) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, που αναφζρεται ςτα υλικά ειδικοφ κινδφνου, ωσ
παραπροϊόντα κεωροφνται όλα τα μζρθ του ηϊου εκτόσ από το ςφάγιο και τα

2.

3.

οποία είναι εδϊδιμα π.χ. ςπλάγχνα, πόδια, ουρά, κεφάλι κ.τ.λ.
Κακ' όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, οι λιανοπωλθτζσ κρεοπϊλεσ πωλοφν τισ
ςυκωταριζσ και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων χωριςτά του κρζατοσ, από το οποίο
προζρχονται, ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα κεφαλάκια πωλοφνται με το τεμάχιο
και οι ςυκωταριζσ με το κιλό, με εξαίρεςθ τθν περίοδο από Σάββατο του
Λαηάρου μζχρι και Κυριακι του Θωμά, όπου μποροφν να πωλοφν αμνοερίφια
και μαηί με τα κεφάλια και τισ ςυκωταριζσ τουσ, όπου τα κεφαλάκια πωλοφνται
ςε τιμι ανά κιλό.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1000€) ανά
ςφάγιο.

Ωρθρο 20 Επιςόμανςη βοεύου κρϋατοσ – ύςτημα αναγνώριςησ και
καταγραφόσ βοοειδών, ςύμφωνα με το ενωςιακό και εθνικό
δύκαιο, όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύει
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Πλεσ οι επιχειριςεισ, οι κρεοπϊλεσ και οι οργανϊςεισ που αςχολοφνται με τθν
εμπορία ςφάγιων βοοειδϊν και βοείου - μοςχαρίςιου κρζατοσ, τοποκετοφν
ετικζτα ςτα ςφάγια, τεμάχια αυτϊν και ςτο κρζασ (νωπό-κατεψυγμζνο,
ςυςκευαςμζνο ι μθ), βάςθ τθσ ιςχφουςασ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ
για τθν επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ. Θ διακίνθςθ κάκε ςφαγίου ι τεμαχίων
αυτοφ δεν επιτρζπεται, εφόςον δε ςυνοδεφεται από τθν προβλεπόμενθ ετικζτα.
Σε κάκε ςθμείο πϊλθςθσ αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλθτι, για τθν
ενθμζρωςθ του καταναλωτι, θ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλιρθ ςτοιχεία για τθν
γζννθςθ, τισ χϊρεσ εκτροφισ και τθν χϊρα ςφαγισ του ηϊου από το οποίο
προζρχεται το κρζασ κακϊσ και λοιπά προβλεπόμενα ςτοιχεία.
Πλοι οι παραπάνω φορείσ διακζτουν υποχρεωτικά ςε κάκε ζνα από τα διάφορα
ςτάδια τθσ παραγωγισ και τθσ πϊλθςθσ, ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και περιεκτικό
ςφςτθμα καταγραφισ. Το παραπάνω ςφςτθμα εφαρμόηεται κατά τρόπο ϊςτε να
εξαςφαλίηεται ο ςυςχετιςμόσ μεταξφ του κρζατοσ βοοειδϊν και των
αντίςτοιχων ηϊων από τα οποία προζρχεται το κρζασ.
Το ςφςτθμα καταγραφισ περιλαμβάνει τθν ΑΦΙΞΘ / ΑΓΟΑ και ΑΝΑΧΩΘΣΘ /
ΡΩΛΘΣΘ του ηωικοφ κεφαλαίου των ςφάγιων ι των τεμαχίων ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ αντιςτοιχία αφίξεων / αγορϊν και αναχωριςεων / πωλιςεων.
Πλο το ανωτζρω ςφςτθμα απεικονίηεται ςε βιβλίο με τίτλο "ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΘΣΕΩΝ / ΡΩΛΘΣΕΩΝ" που κα είναι
αρικμθμζνο κατά ςελίδα και κεωρθμζνο από τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ ανά
Ρεριφερειακι Ενότθτα με αρμοδιότθτα ςε κζματα Εμπορίου τθσ ζδρασ τθσ
επιχείρθςθσ ι τθσ οργάνωςθσ και κα παραμζνει πάντα ςτθν ζδρα αυτϊν και κα
επιδεικνφεται υποχρεωτικά ι κα υποβάλλεται ςτα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
όταν ηθτθκεί.
Οι υπόχρεοι τθσ παρ. 2 διαγραμμίηουν, τθροφν και ενθμερϊνουν το βιβλίο
υποχρεωτικά, όπωσ φαίνεται και ςτο κατωτζρω υπόδειγμα, που αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ άρκρου. Το παραπάνω ςφςτθμα μπορεί να
ενςωματωκεί ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα αποκικθσ τθροφν οι επιχειριςεισ ι οι
οργανϊςεισ.
Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μποροφν να τθροφν απλοποιθμζνο
ςφςτθμα καταγραφισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το Υπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.

7.

Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ ετικζτασ με τισ προβλεπόμενεσ ςθμάνςεισ του βοείου κρζατοσ ςε
όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και εμπορίασ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά ςφάγιο ι
τεμάχιο κρζατοσ.
Β. Για μθ αναγραφι επί τθσ ετικζτασ των προβλεπομζνων ενδείξεων ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, ςτο βόειο κρζασ ςε όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και
εμπορίασ,
πεντακόςια ευρϊ (500€)ανά ςφάγιο ι τεμάχιο κρζατοσ.
Γ. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπομζνων ςθμάνςεων επί τθσ ετικζτασ του
βοείου κρζατοσ ςε όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και εμπορίασ, πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά ςφάγιο ι τεμάχιο κρζατοσ.
Δ. Για μθ τιρθςθ βιβλίου καταγραφισ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΩΝ και ΑΝΑΧΩΘΣΕΩΝ /
ΡΩΛΘΣΕΩΝ για το χονδρεμπόριο ι ςυςτιματοσ καταγραφισ για το
λιανεμπόριο, χίλια ευρϊ (1.000€).
Ε. Για ελλιπι καταγραφι του ανωτζρου βιβλίου, πεντακόςια ευρϊ (500€).
ΣΤ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι επιςιμανςθ και καταγραφι, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€).
8. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΩΝ & ΑΝΑΧΩΘΣΕΩΝ / ΡΩΛΘΣΕΩΝ

ΑΦΙΞΕΙ / ΑΓΟΡΕ
Κωδ.
Ζώoυ (ι
ομάδασ
ηώων)

Περιγραφι
(για
κρεάσ)

Ποςότθτα
(Αρικμόσ
τεμαχίων
ι κιλά)

Ημ/νία
άφιξθσ
ι αγοράσ

ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ / ΠΩΛΗΕΙ
τοιχεία
προμθκευτι

τοιχεία
τιμολογίου

Ημ/νία
αναχώρθςθσ
ι
πώλθςθσ

τοιχεία
Αγοραςτι

τοιχεία
Σιμολογίου
Θ
λιανικι
απόδειξθ

Περιγραφι

Ωρθρο 21 Περιγραφό οριςμϋνων τύπων ςφϊγιων χούρου
1.

2.
3.

Ρροβλζπονται δφο τφποι χοιρινοφ, ο μαδθτόσ που φζρει το δζρμα
αποτριχωμζνο και ο γδαρτόσ που το δζρμα και το υποδόριο λίποσ ζχουν
αφαιρεκεί πλιρωσ (όςο βγαίνει με το μαχαίρι). Δεν υπάρχουν ςπλάχνα, τα
πόδια είναι κομμζνα ςτθν άρκρωςθ του καρποφ και του ταρςοφ, θ ουρά είναι
κομμζνθ μεταξφ 1ου και 2ου κοκκυγικοφ ςπονδφλου, το κεφάλι κομμζνο ςτθν
ατλαντοϊνιακι διάρκρωςθ και ζχει αφαιρεκεί και το διάφραγμα.
Τα χοιρίδια (κάτω των 20 kg) είναι μαδθτά και φζρουν κατ’ εξαίρεςθ το κεφάλι
και τα πόδια.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€).

Ποςότθτα
(kg)

Ωρθρο 22 Σρόποσ τεμαχιςμού από λιανοπωλητϋσ του χοιρινού ςφϊγιου
τύπου
καρϋ
και
του
ςφϊγιου
βοοειδών
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των βουβαλοειδών)
1.

2.

3.

Τα θμιμόρια τφπου καρζ διαμορφϊνονται μετά από:
Α. Τον εκςπλαχνιςμό, τθν αφαίρεςθ από τα ςφάγια των άκρων, τθσ ουράσ και
τθσ κεφαλισ που αποκόπτεται από τθν ατλαντοϊνιακι άρκρωςθ
Β. Τθ διχοτόμθςθ του ςφάγιου ςε δφο θμιμόρια με τομι που αρχίηει από τθν
θβικι ςφμφυςθ και διζρχεται από το μζςον τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ και κακ’
όλο το μικοσ τθσ
Γ. Τθν αφαίρεςθ του κάτω μιςοφ των κωρακοκοιλιακϊν τοιχωμάτων και
πλευρϊν μαηί με τουσ μυσ τουσ με τομι που αρχίηει από το πρόςκιο χείλοσ
του τετρακζφαλου μθριαίου και βαίνει παράλλθλα προσ τουσ οςφυϊκοφσ
ςπονδφλουσ μζχρι του μζςου περίπου τθσ 14θσ πλευράσ και ςυνεχίηει ευκεία
και παράλλθλθ προσ τθ ςπονδυλικι ςτιλθ ςτο φψοσ τθσ ωμοβραχιόνιασ
άρκρωςθσ.
Δ. Τθν πλιρθ απολίπωςθ τθσ εξωτερικισ και εςωτερικισ επιφάνειασ του
ςφάγιου με ταυτόχρονθ αφαίρεςθ του δζρματοσ εφόςον το χοίρειο κρζασ
τφπου καρρζ είναι τφπου μαδθτοφ.
Οι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να διακζτουν τα θμιμόρια ςφάγιου χοιρινοφ
τφπου «καρζ» το οποίο προκφπτει από τθν αφαίρεςθ των παραπάνω ςθμείων
(Α-Δ) ςτα εξισ τμιματα:
Α. Τον μθρό από τον ταρςό και άνω
Β. Τα κωρακοκοιλιακά τοιχϊματα (παντςζτα)
Γ. Πλθ τθ χϊρα των κωρακικϊν και οςφυϊκϊν ςπονδφλων (μπριηόλεσ)
Δ. Τθν ωμοπλάτθ μζχρι τθσ αρκρϊςεωσ του καρποφ
Ε. Τουσ τραχθλικοφσ ςπονδφλουσ (λαιμόσ)
Οι λιανοπωλθτζσ νωποφ κρζατοσ βοοειδϊν υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τισ
κτθνιατρικζσ διατάξεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων Ρ.Δ.
186/81, ςχετικά με τα όρια και τον τρόπο κοπισ των τεμαχίων του εν λόγω
κρζατοσ και να προςφζρουν τα ςφάγια αυτά ςτα εξισ τεμάχια:
Α. Κότςι μπροςτινοφ άκρου
Β. Ροντίκι
Γ. Σπάλα
Δ. Τράχθλοσ
Ε. Στικοσ
ΣΤ. Στθκοπλευρζσ
Η. Μπριηόλεσ
Θ. Σπαλομπριηόλεσ
Θ. Καπάκι
Ι. Φιλετάκι
ΙΑ. Διάφραγμα
ΙΒ. Στφλοι διαφράγματοσ

4.

5.

6.

ΙΓ. Λάπα
ΙΔ. Φιλζτο
ΙΕ. Κόντρα
ΙΣΤ.Κιλότο
ΙΗ. Κότςι πίςω άκρου
ΙΘ. Μθρόσ (που περιλαμβάνει το τράνσ, νουά, ουρά, ςτρογγυλό).
ΙΘ.Ραραφιλζτο
Οι λιανοπωλθτζσ, όταν τεμαχίηουν από τα παραπάνω τεμάχια τα υπό ςτοιχεία
(Η), (Θ) και (ΙΕ) τα κόβουν ςε φζτεσ με πλευρά και χωρίσ πλευρά και τα πωλοφν
ςτον πελάτθ ςτθν ςειρά (δθλαδι μία φζτα με πλευρά και μία φζτα χωρίσ
πλευρά).
Μετά το διαχωριςμό των μπριηολϊν από το χοιρινό ςφάγιο κρζατοσ τφπου
«Θμιμόριο καρζ», κατά τον τρόπο ποφ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ (Β) τθσ ωσ άνω
παρ. 1, επιτρζπεται ςτουσ λιανοπωλθτζσ να αφαιροφν το ενςωματωμζνο ςτισ
χοιρινζσ μπριηόλεσ «φιλζτο» δθλαδι το ψαρονζφρι και να το πωλοφν, ωσ
αυτοτελζσ τεμάχιο ςτον καταναλωτι. Το εν λόγω φιλζτο προςφζρεται ςτον
καταναλωτι ωσ κακαρό κρζασ (δθλαδι χωρίσ οςτά, λίπθ, τζνοντεσ, νεφρα).
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€).

Β. ΦΟΝΔΡΙΚΗ ΠΨΛΗΗ
Ωρθρο 23 Επιχειρόςεισ χονδρεμπορύασ κρεϊτων και πουλερικών.
Οι επιχειριςεισ χονδρεμπορίασ κρεάτων και πουλερικϊν χονδρικισ πϊλθςθσ
περιλαμβάνουν ειςαγωγείσ - χονδρεμπόρουσ, χονδρεμπόρουσ, ηωζμπορουσ,
βιομθχανίεσ - βιοτεχνίεσ - εργαςτιρια κοπισ τεμαχιςμοφ, επεξεργαςίασ,
τυποποίθςθσ και προςυςκευαςίασ κρεάτων, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ
κτθνοτρόφων ι άλλων εμπορικϊν φορζων ανεξάρτθτα βακμίδασ κτθνοτροφικζσ
επιχειριςεισ, μεμονωμζνουσ κτθνοτρόφουσ, ειςαγωγείσ - αντιπροςϊπουσ οίκων
εξωτερικοφ, χονδρζμπορο - λιανοπωλθτι, αντιπροςϊπουσ - εκπροςϊπουσ που
διενεργοφν εμπορικζσ ςυναλλαγζσ για λογαριαςμό τρίτων, άλλουσ μθ
κατονομαηόμενουσ, που αςκοφν το επάγγελμα χονδρεμπορίασ.
Ωρθρο 24 Παραςτατικϊ εμπορύασ και διακύνηςησ νωπών βοοειδών,
αιγοπροβϊτων και χοιρινών νωπών – κατεψυγμϋνων.λ
1.

2.

Πποιοσ ςυμμετζχει με οποιοδιποτε τρόπο ςτθν εμπορία και διακίνθςθ νωπϊν κατεψυγμζνων κρεάτων βοοειδϊν, αιγοπροβάτων, χοιρινϊν νωπϊν κατεψυγμζνων, και άλλων κρεάτων οφείλει να εκδίδει και να κατζχει όλα τα
παραςτατικά που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και να τα
επιδεικνφει ςτισ ελεγκτικζσ αρχζσ. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια αναγράφονται με
ευκρίνεια όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 13 του Ν. 4177/13, όπωσ ιςχφει, ςε
ςυνδυαςμό με τισ οικείεσ διατάξεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
Επί των εκδιδομζνων παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ νωπϊν κρεάτων

3.
4.

5.

βοοειδϊν και βουβαλοειδϊν κακϊσ και χοιρινϊν κρεάτων νωπϊν κατεψυγμζνων, αναγράφεται και κατονομάηεται πλιρωσ και ολοκλθρωμζνα, θ
περιγραφι κάκε πωλοφμενου είδουσ των εν λόγω κρεάτων.
Ειδικά οι αναγραφόμενεσ ςτο τιμολόγιο ενδείξεισ "με οςτά" ι "χωρίσ οςτά",
μποροφν να αντικακίςτανται με τισ ενδείξεισ "Μ/Ο" ι "Α/Ο", αντίςτοιχα.
Σε όλα τα παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ νωποφ βοείου κρζατοσ –
ςφαγίου (τιμολόγια, δελτία αποςτολισ κλπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτόσ
των άλλων ςτοιχείων και θ κατάταξθ του ςφαγίου, βάςθ τθσ Κοινοτικισ
Κλίμακασ Κατάταξθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα
με τισ οικείεσ διατάξεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ωσ
προσ τον τρόπο απεικόνιςθσ των ενδείξεων αυτϊν. Επίςθσ επί των
παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ νωποφ βοείου κρζατοσ αναγράφεται
υποχρεωτικά και ο κωδικόσ αρικμόσ κάκε ηϊου (ενϊτιο) ι τθσ ομάδασ των
ηϊων.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων,
τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.

Γ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΨΛΗΗ
Ωρθρο 25 Επιςόμανςη
1.

2.

Τα κρεοπωλεία, τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ που ζχουν τμιμα
κρεοπωλείου κακϊσ και όςοι αςχολοφνται με τθν εμπορία κρζατοσ,
υποχρεοφνται κατά τθ λιανικι πϊλθςθ κρζατοσ νωποφ, κατεψυγμζνου,
ςυςκευαςμζνου, τεμαχίων κρζατοσ, κιμά, κρεατοςκευαςμάτων και βρϊςιμων
προϊόντων αυτοφ, να εφαρμόηουν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 412/8932/2012
Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υφυπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
Οι υπόχρεοι τθσ παρ. 1, όςον αφορά ςτο βόειο και μοςχαρίςιο κρζασ, πρζπει
επιπλζον να εφαρμόηουν και τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 412/8932/2012 Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, τθσ υπ’ αρικμ. 232149/2002 Υπουργικισ Απόφαςθσ
του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, τθσ υπ’ αρικμ. 261136/2004
Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακϊσ και όλων
των ενωςιακϊν και εκνικϊν διατάξεων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Α. Του Καν.(ΕΚ) αρικ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 17.7.2000 (Ε.Ε. αρ. L 204 τθσ 11.8.2000, ςελ. 1) "για τθν
κζςπιςθ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των βοοειδϊν και τθν
επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με βάςθ το βόειο κρζασ
κακϊσ και για τθν κατάργθςθ του καν. 820/97 του Συμβουλίου" και ιδίωσ τον

3.

τίτλο ΙΙ "Επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με "βάςθ το
βόειο κρζασ" και
Β. Του Καν.(ΕΚ) αρικ. 1825/2000 τθσ Επιτροπισ τθσ 25.8.2000 (Ε.Ε. αρ.
L216/2000 τθσ 26.8.2000, ςελ. 8) "για τθν κζςπιςθ λεπτομερειϊν εφαρμογισ
του καν. αρικ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όςον αφορά τθν επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με βάςθ
το βόειο κρζασ" όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 26 Κοπό και πώληςη μη προςυςκευαςμϋνου κιμϊ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Απαγορεφεται ςτουσ λιανοπωλθτζσ να διατθροφν και να εκκζτουν για πϊλθςθ
ζτοιμο μθ προςυςκευαςμζνο κιμά, δθλαδι κομμζνο εκ των προτζρων, από
νωπό ι κατεψυγμζνο κρζασ με ι χωρίσ προςκικθ διαφόρων ςυςτατικϊν,
καρυκευμάτων, νατρίου κ.λ.π.
Οι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να κόβουν τον κιμά από κομμάτι κρζατοσ με
οςτά ι χωρίσ οςτά, που διαλζγει ο καταναλωτισ και θ κοπι να γίνεται πάντα
μπροςτά ςτον καταναλωτι.
Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του κιμά είναι αυτι ςτθν οποία πωλείται το κομμάτι
κρζατοσ (με οςτά ι χωρίσ οςτά), από το οποίο παραςκευάςκθκε ο κιμάσ και
απαγορεφεται κάκε προςαφξθςθ τθσ τιμισ λόγω φφρασ, κοπισ, περιποίθςθσ,
αφαίρεςθσ οςτϊν κλπ.
Οι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να κόβουν ςε διαφορετικι μθχανι τον κιμά που
προζρχεται από κρζασ πουλερικϊν.
Οι παραπάνω μθχανζσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ ςε ςθμείο τζτοιο ϊςτε θ
κοπι να είναι απολφτωσ ορατι από τον καταναλωτι.
Ρριν από τθν κοπι κρζατοσ ςε κιμά, ο κρεοπϊλθσ υποχρεοφται να κακαρίςει
τελείωσ τθ μθχανι από υπολείμματα προθγοφμενθσ κοπισ, εφόςον ο
καταναλωτισ το ηθτιςει. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το υπόλειμμα κιμά που
υπάρχει ςτθ μθχανι δεν πρζπει να υπερβαίνει ςε βάροσ τα 100 γραμμάρια.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι :
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ.1, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ.2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ.3, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Δ. Για παράβαςθ τθσ παρ.4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Ε. Για παράβαςθ τθσ παρ.5, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
ΣΤ. Για παράβαςθ τθσ παρ.6, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 27 Σόρηςη πινακύδων - Ϊκθεςη κρεϊτων προσ πώληςη
1.

Οι λιανοπωλθτζσ κρεάτων υποχρεοφνται να τοποκετοφν τθν πινακίδα των
άρκρων 1 και 2 τθσ παροφςθσ, με τισ παρακάτω ενδείξεισ:

2.

Α. Το είδοσ (π.χ. μοςχάρι, κατςίκι, χοιρινό, αρνί, ςυκϊτι, μόςχου, κεφάλι
αρνίςιο, γλϊςςα μόςχου κλπ.).
Β. Το τεμάχιο κρζατοσ (π.χ. ςπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, ςτικοσ, λάπα, ελιά
κλπ.).
Γ. "ΜΕ ΟΣΤΑ" ι "ΧΩΙΣ ΟΣΤΑ".
Δ. Τθν καταγωγι – προζλευςθ του κρζατοσ όπωσ αυτι προβλζπεται από τισ
Υπουργικζσ Αποφάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 τθσ παροφςασ.
Ε. Τθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ, κατά μονάδα βάρουσ, τεμάχιο κλπ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι :
Α. Για μθ τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, πεντακόςια
ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, πεντακόςια ευρϊ (500€)
ανά κωδικό προϊόντοσ.
Δ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων με ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα
γράμματα και τθν τελικι τιμι πϊλθςθσ με ζντονθ γραφι (bold), πεντακόςια
ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ε. Για αναγραφι ανακριβϊν ι παραπλανθτικϊν ενδείξεων όςον αφορά τθν
καταγωγι – προζλευςθ του κρζατοσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά
κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 28 όμανςη – Ειςαγωγό – Εμπορύα ζωντανών ζώων ειςαγωγόσ
1. Ρροκειμζνου για ηωντανά ηϊα (βοοειδι, αιγοπρόβατα και χοιρινά) προζλευςθσ
Τρίτων Χωρϊν που ειςάγονται ςτθν χϊρα μασ για ςφαγι ι πάχυνςθ, θ είςοδοσ
τοφτων ςτο ελλθνικό ζδαφοσ είναι επιτρεπτι μόνο εφόςον φζρουν ςιμανςθ,
ςφμφωνα με τα εκάςτοτε οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα ενωςιακι και εκνικι
νομοκεςία, ωσ εξισ:
Α. Βοοειδι: Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ΡΔ 308/2000 (Α’252), όπωσ τροποποιικθκε από το ΡΔ
170/2002 (Α’156)
Β. Αιγοπρόβατα: Κανονιςμόσ (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, αρικ.
263493/27.07.2004 (Β’253) κοινι υπουργικι απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε
από τθν αρικ. 134167/18.04.2011 (Β’823) αντίςτοιχθ,
Γ. Χοιρινά: Οδθγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, ΡΔ 308/2000 (Α’252), όπωσ
τροποποιικθκε από το ΡΔ 170/2002 (Α’156), αρικ. 297286/05.08.2005
(Β’1170) κοινι υπουργικι απόφαςθ.
2. Απαγορεφεται θ προϊκθςθ των παραπάνω ηϊων ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,
εφόςον δεν πλθροφνται οι όροι ςιμανςθσ τθσ προθγοφμενθσ παρ..
3. Ο ζλεγχοσ φπαρξθσ των ειδικϊν ςθμάνςεων τθσ παρ. 1 γίνεται από τον επίςθμο
κτθνίατρο του Υπουργείου του ΣΥΚΕ και ςυντάςςεται, για αυτό τον ςκοπό,
ςχετικό ζγγραφο (Κοινό Κτθνιατρικό ζγγραφο Ειςόδου-ΚΚΕΕ), που κοινοποιείται

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ςτθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία τθσ ζδρασ του ειςαγωγζα ι παχυντι.
Ρροκειμζνου για βοοειδι (ςυμπεριλαμβανομζνων των βουβαλοειδϊν),
αιγοπρόβατα και χοιρινά προζλευςθσ τρίτων χωρϊν, που ειςάγονται ηωντανά
για ςφαγι, οι ειςαγωγείσ τοφτων υπόκεινται ςτισ κατωτζρω υποχρεϊςεισ:
Α. Τουλάχιςτον 24 ϊρεσ, πριν τθν άφιξθ ςτα ςφνορα κάκε ειςαγόμενθσ
παρτίδασ των ηϊων, ενθμερϊνουν τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία του ςυνοριακοφ
ςτακμοφ, αναφορικά με τθν ειςαγωγι αυτι.
Β. Ενθμερϊνουν τθν αρμόδια Κτθνιατρικι Υπθρεςία ςχετικά με το ςφαγείο,
όπου προτίκενται να ςφάξουν τα ηϊα, προκειμζνου το εν λόγω ςφαγείο να
μνθμονευκεί ςτθν άδεια, που χορθγεί θ τοπικι Κτθνιατρικι Υπθρεςία.
Γ. Αμζςωσ μετά τθν είςοδο των ηϊων (ελεφκερων ειςαγωγισ) ςτθ χϊρα μασ,
μεταφζρουν ολόκλθρθ τθν παρτίδα ειςαγωγισ μόνο ςτο ςφαγείο τθσ ωσ άνω
υποπαραγράφου Β), όπου προβαίνουν ςτθ ςφαγι των ηϊων το αργότερο
μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ειςόδου των ηϊων
ςτο ςφαγείο.
Ειςαγωγείσ ηωντανϊν ηϊων Τρίτων Χωρϊν προσ πάχυνςθ, εφόςον τα διακζτουν
ςε τρίτουσ, υποχρεοφνται να τα πωλιςουν ςε αγοραςτζσ, που φζρουν τθν
ιδιότθτα του παχυντι.
Ρροκειμζνου για τα ηϊα Τρίτων Χωρϊν τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου,
προοριηόμενα για ςφαγι, θ αγοραπωλθςία, εμπορία, διακίνθςθ και κάκε άλλθ
εμπορικι ςυναλλαγι διενεργείται μόνο ςε βάροσ νωποφ κρζατοσ και όχι ςε
βάροσ ηωντανοφ ηϊου. Στισ ρυκμίςεισ αυτζσ υπάγονται και οι κάτοχοι τζτοιων
ηϊων, που ειςιχκθςαν για πάχυνςθ από τθ ςτιγμι που κα αποφαςίςουν να τα
εμπορευκοφν, υπό τθν επιφφλαξθ μόνο των ρυκμίςεων τθσ παρ. 5 του παρόντοσ
άρκρου.
Κατ' εξαίρεςθ των διατάξεων τθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, επιτρζπεται θ
αγοραπωλθςία αιγοπροβάτων κατά βάροσ ηωντανοφ ηϊου, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι θ εμπορικι πράξθ κα λάβει χϊρα μόνο ςτο ςφαγείο, όπου ο ειςαγωγζασ ι ο
κάτοχοσ πωλθτισ μετζφερε τα ηϊα για ςφαγι. Συντρεχοφςθσ τθσ αγοραπωλθςίασ αυτισ, ο αγοραςτισ των αιγοπροβάτων υποχρεοφται να προβεί ςτθ
ςφαγι των ηϊων ςτο ίδιο παραπάνω ςφαγείο και το αργότερο μζςα ςε δφο (2)
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία αγοραπωλθςίασ του είδουσ.
Απαγορεφεται με οποιονδιποτε τρόπο θ αφαίρεςθ ι παραποίθςθ των επί των
ηϊων ειςαγωγισ φερομζνων ειδικϊν ςθμάνςεων τθσ παρ. 1, πριν από τθ ςφαγι
τουσ.
Ρροκειμζνου για ηωντανά ηϊα, που ειςάγονται από χϊρεσ ΕΕ για ςφαγι, αμζςωσ
μετά τθν είςοδό τουσ ςτθν χϊρα, εφαρμόηονται οι διατάξεισ Ρ.Δ 420/93
(ΡΑΑΤΘΜΑ Γ).
Οι παχυντζσ, εφόςον αγοράηουν προσ εμπορία και ςφάγια βοοειδϊν,
αιγοπροβάτων και χοιρινϊν εγχϊριασ παραγωγισ από κτθνοτρόφουσ, θ εν λόγω
αγορά κα γίνεται μόνο ςε βάροσ κρζατοσ και όχι ςε βάροσ ηωντανοφ ηϊου.
Μετά τθ μεταφορά των παραπάνω ηϊων ςτα εγκεκριμζνα ςφαγεία οι
εμπίπτοντεσ ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου ειςαγωγείσ ι
κάτοχοι των ηϊων κακϊσ και οι αγοραςτζσ αυτϊν τθσ παρ. 6 του παρόντοσ
άρκρου, υπόκεινται ςτθν κατωτζρω υποχρζωςθ:

Ρριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφαγισ των ηϊων επιδεικνφουν ςτον επίςθμο
κτθνίατρο επίςθμο υγειονομικό Ριςτοποιθτικό (ΚΚΕΕ), τθ διαςάφθςθ
τελωνιςμοφ ςε ανάλωςθ τθσ παρτίδασ ειςαγωγισ των ηϊων και το τιμολόγιο από
το οποίο να πιςτοποιείται το είδοσ του ηϊου, θ προζλευςθ του και θ ποςότθτα
τθσ παρτίδασ ειςαγωγισ.
12. Μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν ιςχφ τθσ παροφςασ, οι
παχυντζσ ηϊων υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ-Τροφίμων τθσ ζδρασ τουσ, βεβαίωςθ του
Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, που να πιςτοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενοσ εκτρζφει
ηϊα προσ πάχυνςθ. Θ υποχρζωςθ αυτι δεν αφορά τουσ παχυντζσ ηϊων, που
ζχουν ιδθ υποβάλλει τθν παραπάνω βεβαίωςθ.
13. Στθν ίδια υποχρζωςθ υπόκεινται και οι αςχολοφμενοι για πρϊτθ φορά από τθν
ιςχφ τθσ παροφςασ, με παχφνςεισ ηϊων, τθσ βεβαίωςθσ υποβαλλομζνθσ ςε
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν πρϊτθ αγορά ηϊων προσ πάχυνςθ.
14. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.
Ωρθρο 29
1.

2.

3.

4.

Ειδικϋσ υποχρεώςεισ – ρυθμύςεισ επιπϋδου λιανικόσ

Εφόςον με βάςθ τισ πινακίδεσ, τιμοκαταλόγουσ κ.λπ., το κρζασ πωλείται ςε
διαφορετικζσ τιμζσ ανά κιλό ι τεμάχιο, κα πρζπει να ςυςκευάηεται ςε
διαφορετικζσ ςυςκευαςίεσ.
Ρϊλθςθ ςε επιχειριςεισ με ςκοπό τθ μεταπϊλθςθ, εμπορία ι επεξεργαςία,
είναι καταρχιν επιτρεπτι υπό τθν επιφφλαξθ των κανονιςμϊν 852/2004 και
853/2004 και των λοιπϊν εκνικϊν διατάξεων που επιτρζπουν τθ δραςτθριότθτα
αυτι.
Επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτθν κατανάλωςθ αποψυγμζνων προϊόντων κρζατοσ,
κρεατοςκευαςμάτων και βρϊςιμων παραπροϊόντων αυτϊν, με τθν προχπόκεςθ
ότι ζχουν αποψυχκεί ςε εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ αυτζσ προβλζπονται
ςτουσ κανονιςμοφσ ΕΚ 852/2004 και ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ηωικισ
προζλευςθσ και φζρουν πζρα των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται ςτα
άρκρα 20 και 25, τον αρικμό ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ και τθν ζνδειξθ
«ΑΡΟΨΥΓΜΕΝΟ».
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ:
Α. Για παράβαςθ των παρ. 1 και 2, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 30 Ειςαγόμενα
κατεψυγμϋνα
κρϋατα
βοοειδών
και
βουβαλοειδών με ειδικό καθεςτώσ από αλλαντοποιύεσ και
κονςερβοποιύεσ
1.

2.

Απαγορεφεται ςτισ αλλαντοποιίεσ και κονςερβοποιίεσ που προμθκεφονται
κατεψυγμζνα κρζατα βοοειδϊν και βουβαλοειδϊν με ειδικό κακεςτϊσ (από τθν
παρζμβαςθ ι από ειδικζσ δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ ειςαγωγισ), να
πωλιςουν ςε οποιονδιποτε τρίτο τα εν λόγω κρζατα.
Απαγορεφεται ςε οποιονδιποτε να αγοράςει τα κρζατα τθσ παρ. 1 από

3.

αλλαντοποιίεσ και κονςερβοποιίεσ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ
(5.000€) ανά παράβαςθ.

ENOTHTA 2 - ΜΕΛΙ
Ωρθρο 31 Επιςόμανςη
1.

2.

Θ επιςιμανςθ του μελιοφ γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι (Καν ΕΕ
1169/11) και εκνικι νομοκεςία του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν ωσ προσ τθν
αναγραφι τθσ παρτίδασ και τθν υπ’ αρικμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012)
Απόφαςθ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Υπόχρεοσ για τθν αναγραφι όλων των ενδείξεων επί τθσ ςυςκευαςίασ μελιοφ
είναι ο τυποποιθτισ ι ςυςκευαςτισ, τα ςτοιχεία του οποίου αναγράφονται ςτο
προϊόν.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 32 Διακύνηςη - Διϊθεςη
1.

2.

3.

4.

Το μζλι που διατίκεται ςτον τελικό καταναλωτι ςε κάκε ςθμείο πϊλθςθσ (π.χ
καταςτιματα, τόπο ςυγκομιδισ, οργανωμζνεσ Λαϊκζσ Αγορζσ ι Λαϊκζσ Αγορζσ
Ρροϊόντων
Βιολογικισ
Γεωργίασ)
διατίκεται
υποχρεωτικά
μόνο
προςυςκευαςμζνο. Για τουσ παραγωγοφσ (μελιςςοκόμουσ) ιςχφουν τα
προβλεπόμενα από τον κανονιςμό ΕΚ 852/2004 για τθν πρωτογενι παραγωγι
(ΚΕΦ 1, Άρκρο 1, παράγραφοσ 2γ).
Το μζλι μπορεί να διατίκεται ςε χφμα μορφι μόνο ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ
(π.χ. ξενοδοχεία, εςτιατόρια) και μόνο εφόςον πρόκειται για επιτόπια
κατανάλωςθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, κα αναγράφεται ςε πινακίδα
τοποκετθμζνθ δίπλα ςτο ςθμείο που εκτίκεται προσ κατανάλωςθ το προϊόν θ
ονομαςία πϊλθςθσ του μελιοφ και θ ζνδειξθ που αφορά ςτθν χϊρα ι ςτισ
χϊρεσ όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του μελιοφ.
Σε εφαρμογι του άρκρου 13 του ν. 4177/2013 (Α173) επί όλων των τιμολογίων
αγοραπωλθςίασ μελιοφ, πζραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται θ ονομαςία
του μελιοφ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Τροφίμων - Ροτϊν (π.χ. μζλι ανκζων, μζλι
κθρικρασ κλπ.) και θ χϊρα ι οι χϊρεσ προζλευςθσ όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του
είδουσ, όπωσ ορίηεται ςτον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ αποφάςεισ του
ΑΧΣ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€)
ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€), ανά παράβαςθ.

Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ.3, ιτοι:
α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ, τρεισ
χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.
β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπομζνων ενδείξεων ςτα εκδιδόμενα
παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.
γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.
Ωρθρο 33 Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
1. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ειςάγουν ι παραλαμβάνουν ποςότθτα μελιοφ
προσ εμπορία και διακίνθςθ, υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν άμεςα μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ Διεφκυνςθ Θεςμικϊν υκμίςεων και
Εποπτείασ Αγοράσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου
και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ Ανάπτυξθσ (e-mail:
epopteia-agoras.gov.gr με καταλθκτικι θμερομθνία τθν τελευταία εργάςιμθ
μζρα του επόμενου μθνόσ τα παρακάτω ςτοιχεία:
Α. Τθν παραλθφκείςα ποςότθτα μελιοφ και επιςυναπτόμενα τα αντίγραφα των
ςχετικϊν παραςτατικϊν αγοράσ.
Β. Τθν ονομαςία του μελιοφ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 67 του Κϊδικα
Τροφίμων - Ροτϊν.
Γ. Τον αρικμό, το είδοσ και το βάροσ τθσ ςυςκευαςίασ π.χ. 5 ςιδθρά βαρζλια
των 300 κιλϊν.
Δ. Τθ χϊρα/τισ χϊρεσ προζλευςθσ, όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του μελιοφ.
2. Θ υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ επιβεβαιϊνεται, με τθν αποςτολι από τθ
Διεφκυνςθ Θεςμικϊν υκμίςεων και Εποπτείασ Αγοράσ Ρροϊόντων και
Υπθρεςιϊν ςτο διακινθτι μελιοφ του αρικμοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ. Θ
επιβεβαίωςθ φυλάςςεται από τουσ διακινθτζσ για δφο ζτθ (τρζχον και επόμενο)
και επιδεικνφεται ςτουσ ελεγκτζσ εφόςον ηθτθκεί. Οι διακινθτζσ μελιοφ ωσ
ανωτζρω υποχρεοφνται να τθροφν βιβλίο, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, ςτο
οποίο να καταχωροφνται οι ειςαγωγζσ (αγορζσ) και οι εξαγωγζσ (πωλιςεισ)
μελιοφ κατά είδοσ ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν,
ποςότθτα, αξία και χϊρα/ χϊρεσ προζλευςθσ, όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του
μελιοφ ι θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ του παραςτατικοφ παραλαβισ, προκειμζνου για
μζλι που προζρχεται από άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. Απαλλάςςονται από τθν
τιρθςθ τζτοιου βιβλίου οι επιχειριςεισ οι οποίεσ μποροφν να αναςφρουν τα
παραπάνω ςτοιχεία από το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ ι από οποιοδιποτε
πρόγραμμα εμπορικισ καταχϊριςθσ / διαχείριςθσ ςτοιχείων εφαρμόηουν.
3. Οι διακινθτζσ μελιοφ υποχρεοφνται να παρζχουν άμεςα ςτουσ ελεγκτζσ,
εφόςον ηθτθκεί, τα προβλεπόμενα από τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου
ςτοιχεία καταχϊρθςθσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα παραςτατικά.
4. Στουσ παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται κατά
περίπτωςθ οι ακόλουκεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ:

Α. Ρρόςτιμο δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ (10.000€) για μθ υποβολι των
γνωςτοποιιςεων παραλαβισ μελιοφ που προβλζπονται από τθν παράγραφο
1 του παρόντοσ άρκρου.
Β. Ρρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€), ανά διαπιςτοφμενθ παράβαςθ, για
ελλιπι, πλθμμελι ι ελλιπι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων που προβλζπονται
από τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου.
Γ. Ρρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€), ανά διαπιςτοφμενθ παράβαςθ, για
παραπλανθτικι διλωςθ τθσ χϊρασ ςυγκομιδισ μελιοφ.
Δ. Ρρόςτιμο δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ (10.000€) για μθ τιρθςθ των διατάξεων
τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου.

ENOTHTA 3 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 34 Διακριτό τοποθϋτηςη γϊλακτοσ και ενδεύξεισ επύ ςυςκευαςύασ
τυποποιημϋνου γϊλακτοσ
1.

Για τα πάςθσ φφςεωσ πωλοφμενα γάλατα, οι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να
τοποκετοφν κάκε επί μζρουσ κατθγορία αυτϊν ςε ευδιάκριτα ξεχωριςτά
ςθμεία.
2. Για τθν επιςιμανςθ του τυποποιθμζνου γάλακτοσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ
του άρκρου 10 τθσ παροφςθσ και οι διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 12 του
από 2/16-5-1959 β.δ., όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 τθσ
υποπαραγράφου Α.3 του ν. 4336/15 όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
3. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, ιτοι:
α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ωρθρο 35 Επιςόμανςη τυροκομικών προώόντων και τόρηςη πινακύδων
1.

2.

3.
4.

Για τθν επιςιμανςθ των τυροκομικϊν προϊόντων, εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ ΕΕ
1169/11 και το άρκρο 83 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (Τυροκομικά
Ρροϊόντα), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Οι λιανοπωλθτζσ τυροκομικϊν προϊόντων ζχουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ
πινακίδων όπωσ προβλζπονται ςτο Κεφάλαιο 1 – Τιρθςθ Ρινακίδων ςε
ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 83 του Κϊδικα Τροφίμων και
Ροτϊν (Τυροκομικά Ρροϊόντα) όπωσ ιςχφει για τθν τιρθςθ των πινακίδων
αυτϊν και των ενδείξεων που απαιτοφνται.
Οι λιανοπωλθτζσ λευκϊν τυριϊν άλμθσ, υποχρεοφνται να αναγράφουν ςτο
περιτφλιγμα το είδοσ του τυριοφ (π.χ. ΦΕΤΑ ΡΟΡ ι τελεμζσ ι λευκό τυρί άλμθσ).
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ των άρκρων 1 και 2 και ειδικότερα

για τθν παράγραφο 3 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ
(500€) ανά είδοσ τυριοφ.
Ωρθρο 36 Προώποθϋςεισ παραςκευόσ και διϊθεςησ τησ παραδοςιακόσ
γιαούρτησ
1. Για τθν παραςκευι γιαοφρτθσ, εφαρμόηεται το άρκρο 82 «Γιαοφρτι» του Κϊδικα
Τροφίμων και Ροτϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Επιτρζπεται θ παραςκευι παραδοςιακισ γιαοφρτθσ ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 82 του Κϊδικα Τροφίμων και
Ροτϊν και διατάξεισ του Κανονιςμοφ ΕΕ 1169/2011.
3. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (€500) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ
(€3.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ωρθρο 37 Σόρηςη βιβλύου αποθόκησ
1.

2.

3.

4.

Πλεσ οι επιχειριςεισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων, υποχρεοφνται ςε
τιρθςθ βιβλίου αποκικθσ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ εγχϊριου ι ειςαγόμενου
γάλακτοσ που αγοράηουν. Το Βιβλίο Αποκικθσ κα παραμζνει ςτθν επιχείρθςθ
και κα καταχωροφνται ςε αυτό ςε κακθμερινι βάςθ τα παρακάτω ςτοιχεία:
Α. Ραραςτατικό κτιςθσ, αγοράσ ι ειςαγωγισ – Ονοματεπϊνυμο και διεφκυνςθ
προμθκευτι.
Β. Αγοραςκείςεσ ι ειςαχκείςεσ ποςότθτεσ γάλακτοσ κατά είδοσ (πχ νωπό ι
κατεψυγμζνο γάλα αγελάδοσ / γάλα ςκόνθ).
Ειδικά για τα είδθ γάλακτοσ ςε ςκόνθ ςτο τζλοσ κάκε μινα κα αναγράφονται ςε
ξεχωριςτι ςτιλθ οι ποςότθτεσ γάλακτοσ ςε ςκόνθ που χρθςιμοποιικθκαν για
τθν παραγωγι προϊόντων ανά είδοσ κατά τον μινα αυτό.
Σε άλλθ ςτιλθ κα αναγράφεται θ ςυνολικι ποςότθτα κατά είδοσ των προϊόντων
που παραςκευάςτθκαν από τθν χρθςιμοποίθςθ γάλακτοσ ςε ςκόνθ.
Πλεσ οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίου αποκικθσ, ςε
αρικμθμζνθ χειρόγραφθ μορφι, θ οποία πριν χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να
ζχει κεωρθκεί από τθν Υπθρεςία Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία
υπάγεται θ ζδρα τουσ, ι ςε θλεκτρονικι μορφι όταν αυτό προκφπτει από τθν
νομικι φφςθ τθσ ελεγχκείςασ επιχείρθςθσ. Το βιβλίο αυτό κα πρζπει να
βρίςκεται ςτθν επιχείρθςθ και να παραδίδεται προσ ζλεγχο ςτα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα.
Οι επιχειριςεισ όπου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υπ. Οικονομικϊν
υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίων και λοιπϊν ςτοιχείων (π.χ. τιμολογίων
αγοράσ γάλακτοσ, δελτίων ποςοτικισ παραλαβισ γάλακτοσ κατά παραγωγό,
δελτίων αποςτολισ κ.τ.λ.) από τα οποία προκφπτουν τα παραπάνω ςτοιχεία,
δεν ζχουν υποχρζωςθ τθσ τιρθςθσ του Βιβλίου Αποκικθσ που ορίηεται ςτο

5.

παρόν άρκρο.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ τιρθςθ του βιβλίου αποκικθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Β. Για ελλιπι τιρθςθ του βιβλίου αποκικθσ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).

ENOTHTA 4 - ΑΡΣΟ & ΑΡΣΟΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ
Ωρθρο 38 Διϊθεςη προώόντων αρτοποιύασ
1.

2.

3.

4.

Για τθ διάκεςθ των προϊόντων αρτοποιίασ, εφαρμόηεται θ κείμενθ εκνικι
(Ν.3526/2007) και ενωςιακι νομοκεςία (Καν. ΕΕ. 1169/2011), όπωσ κάκε φορά
ιςχφουν.
Ο φρζςκοσ άρτοσ και τα πάςθσ φφςεωσ αρτοςκευάςματα και
αρτοπαραςκευάςματα που πωλοφνται ςτα αρτοποιεία, παραδίδονται ςτον
καταναλωτι μζςα ςε ςυςκευαςία που πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα
Τροφίμων και Ροτϊν.
Στον άρτο και τα αρτοπαραςκευάςματα που διατίκενται, ανεξάρτθτα από το
ςχιμα και τθ μορφι τουσ, αναγράφεται με ευκρίνεια θ τιμι τουσ ανά κιλό. Τα
προϊόντα του προθγοφμενου εδαφίου που πωλοφνται ανά τεμάχιο
προηυγίηονται και αναγράφεται εμφανϊσ το βάροσ και θ τιμι ανά τεμάχιο.
Εφόςον ηθτθκεί από τον καταναλωτι, τα προϊόντα ηυγίηονται εκ νζου ενϊπιον
του. Πλεσ οι επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ άρτου και αρτοπαραςκευαςμάτων
οφείλουν να υπάρχει ανθρτθμζνθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο του
καταςτιματοσ ςτθν οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: «Το
κατάςτθμα υποχρεοφται να ηυγίηει τον άρτο και τα αρτοπαραςκευάςματα
ενϊπιον του καταναλωτι, εφόςον ηθτθκεί από τον καταναλωτι».
Τα πάςθσ φφςεωσ προςυςκευαςμζνα προϊόντα αρτοποιίασ, φζρουν ςτο
εξωτερικό μζροσ, ζντυπεσ και κακαρογραμμζνεσ, τισ εξισ ενδείξεισ:
α) Τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ παραςκευισ των
πωλοφμενων ειδϊν,
β) Τθν ονομαςία πϊλθςθσ και το είδοσ του άρτου,
i) Τθν
ζνδειξθ
«κατεψυγμζνο», εφόςον το αρχικό προϊόν είναι
κατεψυγμζνο.
ii) Τθν ζνδειξθ «διατθρθμζνο από κατεψυγμζνθ ι με άλλθ μζκοδο
ςυντθρθμζνθ ηφμθ.
iii) Τθν ζνδειξθ «μερικϊσ ψθμζνο - να ψθκεί πριν τθν βρϊςθ του» εφόςον
πρόκειται για προϊόν που παραςκευάηεται από μθ ολοκλθρωμζνθ ζψθςθ
ηφμθσ.
iv) Θ ζνδειξθ «ψθμζνο, εξ ολοκλιρου παραςκευαςκζν από μερικϊσ ψθμζνο
/κατεψυγμζνο άρτο» εφόςον το αρχικό προϊόν είναι μερικϊσ ψθμζνο/
κατεψυγμζνο.
γ) Το κακαρό βάροσ, θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και θ τελικι
θμερομθνία ανάλωςθσ (ενδεικτικά ανάλωςθ ζωσ …) των πωλοφμενων ειδϊν,
δ) Τον κατάλογο των ςυςτατικϊν,

ε) Τυχόν ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ/ι ςυνκικεσ χριςθσ
ςτ) Τθ διατροφικι διλωςθ
η) και τον προςδιοριςμό τθσ παρτίδασ, εφόςον αυτό απαιτείται
5. Τα προϊόντα αρτοποιίασ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, όταν
διατίκενται χφδθν από καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, τοποκετοφνται ςε
χϊρουσ που διαχωρίηονται από τουσ χϊρουσ ζψθςισ τουσ και από τουσ χϊρουσ
πϊλθςθσ του φρζςκου άρτου.
6. Τα καταςτιματα παραςκευισ και διάκεςθσ των προϊόντων τθσ παραγράφου 1,
μποροφν να παραςκευάηουν και να διακζτουν ςε διερχόμενουσ ι κακιμενουσ
πελάτεσ και πρόχειρα γεφματα που ζχουν ωσ βάςθ τα προϊόντα αρτοποιίασ, με
τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των ειδικότερων υγειονομικϊν και λοιπϊν
ςχετικϊν διατάξεων για τθ δραςτθριότθτα αυτι.
7. Για τθ μεταφορά προϊόντων αρτοποιίασ εφαρμογι ζχει το άρκρο 15 του
Ν.3526/2007, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παραβάςεισ των παραγράφων 2 ζωσ 6 επιβάλλονται:
α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (€500) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(€3.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Στουσ παραβάτεσ των παραγράφων 7 και επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο
χιλίων ευρϊ (€500) ανά παράβαςθ.

ENOTHTA 5 - ΠΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 39 Πτηνοτροφικϊ προώόντα
1.

2.

Για τθν εμπορία και διακίνθςθ των πτθνοτροφικϊν προϊόντων εφαρμόηεται το
κανονιςτικό νομικό πλαίςιο όπωσ κάκε φορά ιςχφει των κάτωκι Εφαρμοςτικϊν
Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν τθσ Επιτροπισ που ζπονται του Κανονιςμοφ (ΕΚ)
1234/2007 του Συμβουλίου.
· (ΕΚ) 543/2008 τθσ επιτροπισ τθσ 16θσ Ιουνίου 2008 για τον κακοριςμό
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1234/2007 ςχετικά με
τουσ κανόνεσ εμπορίασ για το κρζασ των πουλερικϊν.
· (ΕΚ) 589/2008 τθσ επιτροπισ τθσ 23θσ Ιουνίου 2008 για τον κακοριςμό
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1234/2007 ςχετικά με
τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ των αυγϊν.
· (ΕΚ) 617/2008 τθσ επιτροπισ τθσ 27θσ Ιουνίου 2008 για τθ κζςπιςθ
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1234/2007 ςχετικά με
τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ των αυγϊν προσ επϊαςθ και των νεοςςϊν
πουλερικϊν ορνικϊνοσ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:

Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά παράβαςθ.

ENOTHTA 6 - ΟΠΨΡΟΛΑΦΑΝΙΚΑ
Ωρθρο 40 Διακύνηςη και εμπορύα νωπών οπωρολαχανικών
1. Θ εμπορία και διακίνθςθ νωπϊν οπωρολαχανικϊν διζπεται από τισ
προδιαγραφζσ εμπορίασ που προβλζπονται ςτο μζροσ Α του παραρτιματοσ Ι
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 543/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Ιουνίου 2011 (ΕΕ L
157 τθσ 15.6.2011, ς. 1), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Εξαιρζςεισ και
παρεκκλίςεισ από τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ επιτρζπονται ςτισ περιπτϊςεισ
που ορίηονται ςτο άρκρο 4 του παραπάνω Κανονιςμοφ.
2. Κατά τθν εμπορία και διακίνθςθ νωπϊν οπωρολαχανικϊν, τοποκετοφνται επί
των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν (ςάκοι, κιβϊτια, τελάρα, κλοφβεσ κλπ.), κακϊσ και
επί όλων των εκδιδόμενων παραςτατικϊν, οι ενδείξεισ επιςιμανςθσ που
προβλζπονται από τον Κανονιςμό 543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ειδικά για τα εγχϊρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόποσ
παραγωγισ και για τα είδθ «πατάτεσ», «ντομάτεσ», αναγράφεται υποχρεωτικά
και θ ποικιλία.
3. Για τα νωπά οπωρολαχανικά που διακινοφνται με μεταφορικό μζςο ςε
μεγάλουσ περιζκτεσ, οι ενδείξεισ τθσ παρ. 2 αναγράφονται ςτο ζγγραφο που
ςυνοδεφει το εμπόρευμα ι ςε δελτίο το οποίο τοποκετείται ευκρινϊσ ςτο
εςωτερικό του μεταφορικοφ μζςου.
4. Στα εκδιδόμενα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ νωπϊν οπωρολαχανικϊν
μζχρι το ςτάδιο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ, ςυμπλθρϊνεται, πζραν των άλλων
πεδίων που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και ο Αρικμόσ Μθτρϊου
Εμπόρων Νωπϊν Οπωρολαχανικϊν (ΜΕΝΟ) του εκδότθ του παραςτατικοφ,
εφόςον υποχρεοφται να διακζτει αρικμό ΜΕΝΟ.
5. Ωσ τελικόσ ςυςκευαςτισ – τυποποιθτισ νωπϊν οπωρολαχανικϊν ορίηεται ο
ςυςκευαςτισ του οποίου θ ςυςκευαςία φκάνει ωσ ζχει ςτο ςτάδιο τθσ λιανικισ
πϊλθςθσ.
6. Ειδικά για τα προϊόντα του κατωτζρω πίνακα (Α):
ΠΙΝΑΚΑ (Α)
(α). Μιλα
(β). Εςπεριδοειδι
(γ). Ακτινίδια
(δ). Μαροφλια, κατςαρά αντίδια και πλατφφυλλα αντίδια
(ε). οδάκινα και Νεκταρίνια
(ςτ). Αχλάδια
(η). Φράουλεσ
(θ). Γλυκζσ πιπεριζσ
(κ). Επιτραπζηια ςταφφλια

(ι). Τομάτεσ
(ια). Ρατάτεσ
(ιβ). Κρεμμφδια

7.

Α. Πταν τελικόσ ςυςκευαςτισ εγχϊριων νωπϊν οπωρολαχανικϊν είναι ο ίδιοσ ο
παραγωγόσ, υποχρεοφται να αναγράφει επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν ι
ςε ετικζτεσ, πζραν των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο
2, και τον Αρικμό Μθτρϊου Εμπόρων Νωπϊν Οπωρολαχανικϊν (ΜΕΝΟ) και
τον αρικμό παρτίδασ παραγωγισ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7.
Β. Πταν τελικόσ ςυςκευαςτισ εγχϊριων νωπϊν οπωρολαχανικϊν είναι το
ςυςκευαςτιριο – ζμποροσ, υποχρεοφται να αναγράφει επί των εμπορικϊν
ςυςκευαςιϊν ι ςε ετικζτεσ, πζραν των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται
ςτθν παράγραφο 2, και τον Αρικμό Μθτρϊου Εμπόρων Νωπϊν
Οπωρολαχανικϊν (ΜΕΝΟ) του ςυςκευαςτθρίου και τον αρικμό παρτίδασ
παραγωγισ όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7. Σε περίπτωςθ που θ
ςυςκευαςία αφορά προϊόντα ενόσ και μόνο παραγωγοφ, αναγράφεται και το
ονοματεπϊνυμο και ο Αρικμόσ Μθτρϊου Εμπόρων Νωπϊν Οπωρολαχανικϊν
(ΜΕΝΟ) του παραγωγοφ, εφόςον υποχρεοφται να διακζτει, άλλωσ
αναγράφεται ο Αρικμόσ του Φορολογικοφ του Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.).
Γ. Πταν ο ζμποροσ προμθκεφεται από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι ειςάγει από Τρίτεσ
Χϊρεσ νωπά οπωροκθπευτικά, υποχρεοφται να αναγράφει επί των
εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν ι ςε ετικζτεσ, πζραν των άλλων ενδείξεων που
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2, και τον δικό του Αρικμό Μθτρϊου
Εμπόρων Νωπϊν Οπωρολαχανικϊν (ΜΕΝΟ) και τον αρικμό παρτίδασ
ειςαγωγισ όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 8.
Δ. Ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ - ειςαγωγισ αναγράφεται υποχρεωτικά ςε
όλα τα εκδιδόμενα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν.
Ρροκειμζνου για εγχϊρια νωπά οπωρολαχανικά του Ρίνακα (Α) ο αρικμόσ
παρτίδασ παραγωγισ αποτελείται:
Α. Για τον παραγωγό - τελικό ςυςκευαςτι από τον αφξοντα αρικμό εγγραφισ
ςτο Βιβλίο Ιχνθλαςιμότθτασ τθσ παρ. 11 και τθν θμερομθνία ςυςκευαςίασ
(θθ/μμ/εε).
Β. Για τον τελικό ςυςκευαςτι – ζμπορο, όταν θ ςυςκευαςία αφορά παραλαβζσ
από περιςςότερουσ του ενόσ παραγωγοφσ, από τον αρικμό του
παραςτατικοφ διακίνθςθσ του ςυςκευαςτθρίου προσ τρίτουσ και τθν
θμερομθνία ςυςκευαςίασ (θθ/μμ/εε).
Γ. Για τον τελικό ςυςκευαςτι – ζμπορο, όταν θ ςυςκευαςία αφορά παραλαβι
από ζναν και μόνο παραγωγό, από τον αρικμό του παραςτατικοφ διακίνθςθσ
του παραγωγοφ, τον αφξοντα αρικμό εγγραφισ ςτο Βιβλίο Ιχνθλαςιμότθτασ
και τθν θμερομθνία ςυςκευαςίασ (θθ/μμ/εε).

8.

Ρροκειμζνου για προερχόμενα από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι ειςαγόμενα από Τρίτεσ
Χϊρεσ νωπά οπωρολαχανικά του Ρίνακα (Α), ο αρικμόσ παρτίδασ ειςαγωγισ
αποτελείται από τον αρικμό του παραςτατικοφ παραλαβισ του μεταφορζα,
όπωσ αυτό προβλζπεται κάκε φορά από τισ διατάξεισ του Υπ. Οικονομικϊν, τον
αφξοντα αρικμό εγγραφισ ςτο Βιβλίο Ιχνθλαςιμότθτασ και τθν θμερομθνία
παραλαβισ (θθ/μμ/εε).
9. Απαγορεφεται για οποιοδιποτε λόγο θ αφαίρεςθ ι θ καταςτροφι των
παραπάνω πινακίδων - ετικετϊν κακϊσ και θ αλλοίωςθ των αναγραφομζνων
επί αυτϊν ενδείξεων.
10. Στισ ςυςκευαςίεσ πατάτασ επιτρζπεται θ φπαρξθ ξζνων υλϊν (χϊμα κλπ.) μζχρι
ποςοςτό 1,5% ςτο κακαρό βάροσ τουσ.
11. ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΘΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ
Α. Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΘΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ νωπϊν οπωρολαχανικϊν, τθρείται είτε
χειρόγραφα είτε μθχανογραφθμζνα, για τα προϊόντα του ΡΙΝΑΚΑ (Α) τθσ παρ.
6 και κεωρείται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ τθσ
ζδρασ του εκάςτοτε υπόχρεου τιρθςισ του.
Υπόχρεοι τιρθςθσ του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΘΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ είναι οι εκάςτοτε
υπόχρεοι αναγραφισ του αρικμοφ παρτίδασ παραγωγισ – ειςαγωγισ για τα
προϊόντα του ΡΙΝΑΚΑ (Α) τθσ παρ. 6.
Β. Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΘΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ εγχϊριων νωπϊν οπωρολαχανικϊν
διαγραμμίηεται υποχρεωτικά με τισ κατωτζρω ςτιλεσ, ςε κάκε μία εκ των
οποίων γίνεται και θ ανάλογθ εγγραφι, ωσ εξισ:
 Στθν πρϊτθ ςτιλθ, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΑΦΘΣ», αναγράφεται, κατά ςειρά
εγγραφϊν για κάκε παρτίδα χωριςτά, ο αφξων αρικμόσ εγγραφισ, ο
οποίοσ αναρικμείται εξαρχισ τθν 1θ Ιανουαρίου κάκε ζτουσ.
 Στθ δεφτερθ ςτιλθ, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΑΓΩΓΟΥ», αναγράφονται το
ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία και ο Αρικμόσ Μθτρϊου Εμπόρων Νωπϊν
Οπωρολαχανικϊν (ΜΕΝΟ) του παραγωγοφ και ο αρικμόσ και θ
θμερομθνία του παραςτατικοφ διακίνθςθσ. Εάν ο παραγωγόσ δεν
υποχρεοφται να διακζτει Αρικμό Μθτρϊου Εμπόρων Νωπϊν
Οπωρολαχανικϊν (ΜΕΝΟ), αναγράφεται ο Αρικμόσ του Φορολογικοφ του
Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.).
 Στθν τρίτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΧΩΑ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ»,
αναγράφονται υποχρεωτικά θ χϊρα καταγωγισ του προϊόντοσ, κακϊσ και
ο διμοσ και το τοπωνφμιο, εφόςον υπάρχει, παραγωγισ του προϊόντοσ,
για κάκε παραλαβι – παρτίδα χωριςτά.
 Στθν τζταρτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ – ΡΟΙΚΙΛΙΑ – ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΚΑΤΘΓΟΙΑ»,
αναγράφονται το είδοσ, θ ποικιλία και θ ποιοτικι κατθγορία, για κάκε
είδοσ - παραλαβι - παρτίδα χωριςτά, όπου οι ενδείξεισ αυτζσ
προβλζπονται. Ειδικά για το είδοσ «πατάτεσ», θ ποικιλία αναγράφεται
υποχρεωτικά.
 Στθν πζμπτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΟΣ ΡΑΑΛΘΦΘΕΝΤΟΣ
ΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΑΛΘΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται
το μικτό βάροσ του παραλθφκζντοσ προϊόντοσ και εφόςον αυτό είναι
ςυςκευαςμζνο, ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν ανά μζςο/τφπο

ςυςκευαςίασ, όπωσ προκφπτουν από το ςχετικό παραςτατικό διακίνθςθσ,
για κάκε παραλαβι - παρτίδα χωριςτά.
 Στθν ζκτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΒΑΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφονται το μικτό βάροσ του
ςυςκευαςκζντοσ ι αναςυςκευαςκζντοσ προϊόντοσ, κακϊσ και ο αρικμόσ
των παραχκζντων ςυςκευαςιϊν. Θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον
το προϊόν ςυςκευάηεται για πρϊτθ φορά ι αναςυςκευάηεται με ςκοπό
τθν περαιτζρω διάκεςθ.
 Στθν ζβδομθ ςτιλθ, με τίτλο «ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΤΙΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ»,
αναγράφεται ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ όπωσ ορίηεται ςτθν
παράγραφο 7.
Τπόδειγμα
τήρησης ΒΙΒΛΙΟΤ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Eγγραφισ

τοιχεία
Παραγωγοφ

ΠΑΡΑΓΩΓΟ
1.

O ίδιοσ

2.

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
Ο ίδιοσ

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
3. ………………….. Ο ίδιοσ

ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ

Χώρα
Καταγωγισ
–
Σόποσ
παραγωγισ

-Είδοσ
-Ποικιλία
-Ποιοτικι
κατθγορία

Ηαγορά Βόλου

Μιλα Στάρκιν
ΕΞΤΑ

Ηαγορά Βόλου

Τρίπολθ
Αρκαδίασ

Σακάσ
Δθμιτριοσ

Κατερίνθ
Ριερίασ

2.

3.

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
Μόςχοσ
Νικόλαοσ
Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
Μόςχοσ
Νικόλαοσ

980 κιλά –

50 κλοφβεσ

98 τελάρα

Αχλάδια
Κρυςτάλλια
ΕΞΤΑ

800 κιλά

780 κιλά –

– 40 κλοφβεσ

78 τελάρα

Ρατάτεσ
Μορφόνα

1.500 κιλά

1.440 κιλά –

– 100 κλοφβεσ

48 ςακιά των 30
κιλϊν

1000 κιλά –

980 κιλά –

50 κλοφβεσ

98 τελάρα

οδάκινα
Λευκόςαρκα –
ΕΞΤΑ

Βζροια Θμακίασ Μιλα Στάρκιν – 800 κιλά
ΕΞΤΑ

Τρίπολθ
Αρκαδίασ

Βάροσ
ςυςκευαςκζντοσ
προϊόντοσ
–
αρικμόσ
ςυςκευαςιών

1000 κιλά –

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
ΤΚΕΤΑΣΗ
/ΕΜΠΟΡΟ
1.

Μικτό βάροσ
παραλθφκζντοσ
προϊόντοσ
–
Αρικμόσ
παραλθφκζντων
ςυςκευαςιών

ΔΓΧΩΡΙΩΝ

Ρατάτεσ
Μορφόνα

780 κιλά –

– 40 κλοφβεσ

78 τελάρα

1.500 κιλά

1.440 κιλά –

ΝΩΠΩΝ
Αρικμόσ
παρτίδασ
παραγωγισ
(GR-Α/Α
εγγραφισ –
θμερομθνία )

GR15234/1/0304-2011

GR20754/2/0304-2011

GR20754/3/0304-2011

GR32415/1/0304-2011

GR15254/2/0304-2011

GR15255/3/0304-2011

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011

– 100 κλοφβεσ

48 ςακιά των 30
κιλϊν

Γ. Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΘΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ νωπϊν οπωρολαχανικϊν προερχόμενων από
χϊρεσ τθσ ΕΕ ι ειςαγόμενων από Τρίτεσ Χϊρεσ, διαγραμμίηεται υποχρεωτικά
με τισ κατωτζρω ςτιλεσ, ςε κάκε μία εκ των οποίων γίνεται και θ ανάλογθ
εγγραφι, ιτοι:
 Στθν πρϊτθ ςτιλθ, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΑΦΘΣ», αναγράφεται κατά ςειρά
εγγραφϊν, για κάκε παρτίδα χωριςτά, ο αφξων αρικμόσ εγγραφισ ο
οποίοσ αναρικμείται εξαρχισ κάκε θμζρα.
 Στθ δεφτερθ ςτιλθ, με τίτλο «ΧΩΑ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ – ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ»,
αναγράφεται θ χϊρα καταγωγισ και ο προμθκευτισ, για κάκε παρτίδα
παραλαβισ χωριςτά.
 Στθν τρίτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ – ΡΟΙΚΙΛΙΑ - ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΚΑΤΘΓΟΙΑ»,
αναγράφεται το είδοσ, θ ποικιλία και θ ποιοτικι κατθγορία για κάκε
παρτίδα παραλαβισ χωριςτά, όπου οι ενδείξεισ αυτζσ προβλζπονται.
Ειδικά για το είδοσ πατάτεσ, θ ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.
 Στθν τζταρτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΟΣ ΡΑΑΛΘΦΘΕΝΤΟΣ
ΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΑΛΘΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται
το μικτό βάροσ του παραλθφκζντοσ προϊόντοσ και εφόςον αυτό είναι
ςυςκευαςμζνο, ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν ανά μζςο/τφπο
ςυςκευαςίασ, όπωσ προκφπτουν από το ςχετικό παραςτατικό διακίνθςθσ,
για κάκε παραλαβι -παρτίδα χωριςτά.
 Στθν πζμπτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΒΑΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάροσ του
ςυςκευαςκζντοσ ι αναςυςκευαςκζντοσ προϊόντοσ, κακϊσ και ο αρικμόσ
των παραχκζντων ςυςκευαςιϊν. Θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται, εφόςον
το προϊόν ςυςκευάηεται για πρϊτθ φορά ι αναςυςκευάηεται με ςκοπό
τθν περαιτζρω διάκεςθ.
 Στθν ζκτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ», αναγράφεται
ο αρικμόσ παρτίδασ ειςαγωγισ όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 8.
Τπόδειγμα τήρησης ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΔΙΑΓΟΜΔΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Eγγραφισ

Χώρα
Καταγωγισ
Προμθκευτισ

Είδοσ
–Ποικιλία
–Ποιοτικι
κατθγορία

Μικτό βάροσ
παραλθφκζντοσ
προϊόντοσ
–
Αρικμόσ
παραλθφκζντων
ςυςκευαςιών
1000 κιλά –

Βάροσ
ςυςκευαςκζντοσ
προϊόντοσ
–
αρικμόσ
ςυςκευαςιών
980 κιλά –

GR1200/ 1/ 31-03-2011

GR1200/ 2 /31-03-2011

1.

Γαλλία

οδάκινα
Λευκόςαρκα –
ΕΞTA

2.

Ιταλία

Μιλα

50 κλοφβεσ
800 κιλά

98 τελάρα
780 κιλά –

Στάρκιν –

– 40 κλοφβεσ

78 τελάρα

ΑΑ

Aρικμόσ
Παρτίδασ
ειςαγωγισ

12. Τθν ευκφνθ για τισ ενδείξεισ επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν που απαιτοφνται
από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, φζρει ο τελικόσ ςυςκευαςτισ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν, κακϊσ και οποιοςδιποτε μετζχει ςτθν αλυςίδα διανομισ
μζχρι τον τελικό καταναλωτι.
Τθν ευκφνθ για τισ ενδείξεισ επί των παραςτατικϊν διακίνθςθσ και εμπορίασ
νωπϊν οπωρολαχανικϊν που απαιτοφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ
άρκρου, φζρει ο εκδότθσ αυτϊν.
13. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ φπαρξθ των προβλεπομζνων ενδείξεων επί των εμπορικϊν
ςυςκευαςιϊν των νωπϊν οπωρολαχανικϊν του Ρίνακα Α, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€) και για τα λοιπά πλθν του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά δφο
χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
Β. Για ελλιπείσ ενδείξεισ επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν των νωπϊν
οπωρολαχανικϊν του Ρίνακα Α, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) και για τα λοιπά
πλθν του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν
των νωπϊν οπωρολαχανικϊν του Ρίνακα Α τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) και
των λοιπϊν πλθν του πίνακα Α νωπϊν οπωρολαχανικϊν, δφο χιλιάδεσ ευρϊ
(2.000€).
Δ. Για μθ τιρθςθ βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ για τα προϊόντα του πίνακα (Α), τρεισ
χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Ε. Για ελλιπι τιρθςθ του βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ για τα προϊόντα του πίνακα
(Α), δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
ΣΤ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι τιρθςθ του βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ για τα
προϊόντα του πίνακα (Α), τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Ωρθρο 41 Ειδικότερεσ διατϊξεισ
οπωρολαχανικών
1.

2.

κατϊ

τη

διϊθεςη

των

νωπών

Με τθν επιφφλαξθ των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεφεται
απολφτωσ θ ανάμειξθ διαφορετικϊν ειδϊν κακϊσ και διαφορετικϊν ποικιλιϊν ι
διαφορετικϊν ποιοτιτων του ίδιου είδουσ ςε κάκε ςτάδιο χονδρικισ και ςτθ
λιανικι πϊλθςθ όλων των νωπϊν οπωρολαχανικϊν. Είναι ανεκτι θ απόκλιςθ
ζωσ ποςοςτό 10% ςε προϊόντα που πωλοφνται αποκλειςτικά ςτισ προκικεσ
ςθμείων λιανικισ πϊλθςθσ και δεν είναι ςε κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ.
Επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτθν αγορά ςυςκευαςιϊν κακαροφ βάρουσ 5 κιλϊν ι
μικρότερου που περιζχουν μείγματα διαφορετικϊν ειδϊν οπωρολαχανικϊν,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι:
Α. Τα προϊόντα είναι τθσ ίδιασ ποιότθτασ,
Β. Κάκε προϊόν είναι ςφμφωνο προσ τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ του
είδουσ ι, εάν δεν υπάρχουν ειδικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ για ζνα

3.

4.

5.

ςυγκεκριμζνο είδοσ, με τισ γενικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτον Κανονιςμό 543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
Γ. Στθ ςυςκευαςία αναγράφονται οι ενδείξεισ που προβλζπονται από τον
Κανονιςμό 543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και, ειδικά για τα
προϊόντα του πίνακα (Α), ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ του
κακενόσ από αυτά.
Εάν τα οπωρολαχανικά που περιζχονται ςε ζνα μείγμα είναι καταγωγισ
περιςςοτζρων του ενόσ κρατϊν μελϊν ι τρίτων χωρϊν, οι πλιρεισ ονομαςίεσ
των χωρϊν καταγωγισ μποροφν να αντικαταςτακοφν με μία από τισ
κατωτζρω ενδείξεισ κατά περίπτωςθ:
- «μείγμα οπωροκθπευτικϊν από χϊρεσ ΕΕ»
- «μείγμα οπωροκθπευτικϊν από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ»
- «μείγμα οπωροκθπευτικϊν από χϊρεσ ΕΕ και από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ»
Ρροκειμζνου για τα προϊόντα για τα οποία ιςχφουν ειδικζσ προδιαγραφζσ
εμπορίασ, επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτθν αγορά ςυςκευαςιϊν που περιζχουν
μείγματα του ίδιου είδουσ οπωρολαχανικϊν αλλά διαφορετικϊν ποικιλιϊν
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τον Κανονιςμό
543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Στουσ χϊρουσ λιανικισ πϊλθςθσ των νωπϊν οπωρολαχανικϊν (ανεξάρτθτα του
αν θ πϊλθςθ τουσ γίνεται απευκείασ από τα μζςα ςυςκευαςίασ ι από πάγκουσ
ι ςε επϊνυμεσ και κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ ςτουσ χϊρουσ ζκκεςθσ προσ πϊλθςθ,
για κάκε είδοσ χωριςτά, τοποκετείται ι αναρτάται πινακίδα πϊλθςθσ ςε
εμφανζσ ςθμείο ορατι από τον καταναλωτι, ςτθν οποία με ευανάγνωςτα και
ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεισ που προβλζπονται από τον
Κανονιςμό 543/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και θ τιμι ανά
μονάδα πϊλθςθσ του προϊόντοσ. Ειδικά για τα προϊόντα του Ρίνακα (Α)
αναγράφεται επιπλζον ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ όπωσ
αναγράφεται επί των αντίςτοιχων ςυςκευαςιϊν και παραςτατικϊν. Για τα
εγχϊρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόποσ παραγωγισ
και για τα είδθ πατάτεσ, ντομάτεσ αναγράφεται υποχρεωτικά και θ ποικιλία.
Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται κατά τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι θ πϊλθςθ
κατόπιν δεματοποίθςθσ (μάτςο) οριςμζνων λαχανικϊν (π.χ. μαϊντανόσ, άνικοσ,
ςζλινο, καρότα, κρεμμφδια χλωρά) ι με το τεμάχιο (π.χ. ςκόρδα, μαροφλια,
αγκινάρεσ, αγγοφρια, κ.λ.π.).
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
Β. Για παράβαςθ των παρ.2 και 3, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4:
α. Για ελλιπείσ ενδείξεισ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
β. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).

Ωρθρο 42 Παραςτατικϊ
διακύνηςησ
οπωρολαχανικών – ενδεύξεισ
1.

και

εμπορύασ

νωπών

Κάκε επιτθδευματίασ (ςυςκευαςτισ, χονδρζμποροσ ι λιανοπωλθτισ) που

2.

3.

4.

αγοράηει από παραγωγό ι άλλο επιτθδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει –
κατζχει όλα τα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ, που προβλζπονται από
τισ οικείεσ διατάξεισ του Υπ. Οικονομικϊν, πριν τθν ζναρξθ των πωλιςεων και τα
επιδεικνφει ςτισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ.
Κάκε επιτθδευματίασ (ςυςκευαςτισ, χονδρζμποροσ ι λιανοπωλθτισ) που πωλεί
νωπά οπωρολαχανικά για λογαριαςμό παραγωγοφ ι άλλου επιτθδευματία (με
προμικεια) εκδίδει, μετά το πζρασ των πωλιςεων, εκκακάριςθ ςφμφωνα τισ
οικείεσ διατάξεισ του Υπ. Οικονομικϊν.
Στα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ νωπϊν οπωρολαχανικϊν πζραν των
όςων προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ του Υπ. Οικονομικϊν
αναγράφονται, όπου αυτζσ προβλζπονται από το εκνικό και ενωςιακό δίκαιο,
και οι κατωτζρω ενδείξεισ:
Α. Θ ποικιλία και θ ποιοτικι κατάταξθ μαηί με τθν περιγραφι του είδουσ.
Β. Το ονοματεπϊνυμο του παραγωγοφ για τα είδθ που δεν υπάγονται ςτον
ΡΙΝΑΚΑ Α του άρκρου 40.
Γ. Ο τόποσ παραγωγισ για τα εγχϊρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και
θ χϊρα προζλευςθσ (χϊρα καταγωγισ) για τα ειςαγόμενα.
Δ. Ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ για τα προϊόντα του ΡΙΝΑΚΑ Α
του άρκρου 40 του παρόντοσ κεφαλαίου.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι :
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν διακίνθςθσ και
εμπορίασ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των ενδείξεων που απαιτοφνται επί των παραςτατικϊν
διακίνθςθσ και εμπορίασ των νωπϊν οπωρολαχανικϊν του πίνακα Α τθσ παρ.
6, δφο χιλιάδεσ (€ 2.000) ανά παραςτατικό και για τα λοιπά πλθν του πίνακα
Α νωπά οπωρολαχανικά, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι των ενδείξεων που απαιτοφνται
επί των παραςτατικϊν διακίνθςθσ και εμπορίασ, επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 43 Ηρτημϋνη παραγωγό
1.

2.

3.

Επιτθδευματίεσ (ςυςκευαςτζσ, χονδρζμποροι ι λιανοπωλθτζσ) που αγοράηουν
από παραγωγοφσ νωπά οπωρολαχανικά πριν τθν ςυγκομιδι τουσ (θρτθμζνθ
παραγωγι) υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ςυμφωνθτικοφ ςτο οποίο κα
αναγράφεται θ προβλεπόμενθ παραγωγι, θ τιμι αγοράσ και θ ςυνολικι αξία
αυτισ.
Το παραςτατικό αγοράσ τθσ θρτθμζνθσ παραγωγισ εκδίδεται με τθν υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. Το εν λόγω ςυμφωνθτικό
επιςυνάπτεται ςτο παραςτατικό αγοράσ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 44 Επιςόμανςη ςε ξενόγλωςςεσ ενδεύξεισ
1.

Νωπά φροφτα τυποποιθμζνα και ςυςκευαςμζνα, προκειμζνου να εξαχκοφν ςτο

2.

εξωτερικό και τα οποία δεν εξιχκθςαν, μποροφν να διατίκενται ςτθν εςωτερικι
αγορά, ωσ ζχουν και με τισ ξενόγλωςςεσ ενδείξεισ, με τισ οποίεσ είναι
επιςθμαςμζνα υπό τθν προχπόκεςθ ότι υφίςταται πινακίδα από τθν οποία
μπορεί να ενθμερωκεί ο καταναλωτισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 45 Διαδικαςύα αποτύμηςησ ςυναλλαγών μεταξύ παραγωγών και
επιτηδευματιών
1.

2.

Θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ ςυναλλαγισ κατά τθν πϊλθςθ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν μεταξφ παραγωγϊν και επιτθδευματιϊν (ςυςκευαςτιρια,
χονδρζμποροι) για κάκε είδοσ νωποφ οπωρολαχανικοφ γίνεται ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τυποποίθςθσ, ιδίωσ:
Α. Είτε πριν τθ διαδικαςία τυποποίθςθσ ςτο ςφνολο τθσ πωλθκείςασ
ποςότθτασ.
Β. Είτε μετά τθ διαδικαςία τυποποίθςθσ διακριτά κατά κατθγορία κατάταξθσ
του ςυνόλου τθσ πωλθκείςασ ποςότθτασ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

ENOTHTA 7 - ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 46 Οριςμού
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κεφαλαίου, ιςχφουν οι οριςμοί που κακορίηονται
κάκε φορά από τουσ Κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν κοινι οργάνωςθ
των αγορϊν των προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ.
Ωρθρο 47 Ενδεύξεισ επύ των πινακύδων λιανικόσ πώληςησ προώόντων
αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ
1.

Τα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ με κωδικό ΣΟ 0301, 0302, 0303,
0304, 0305, 0306, 0307 όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν ιςχφουςα Ευρωπαϊκι και
Εκνικι Νομοκεςία, ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι τουσ (εγχϊρια, κοινοτικά,
τρίτθσ χϊρασ), πωλοφνται ςτον τελικό καταναλωτι μόνο εφόςον φζρουν
πλθροφορίεσ για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι, οι οποίεσ αναγράφονται
ςτθν ετικζτα ι ςτθν ςιμανςθ του προϊόντοσ με ευανάγνωςτα κεφαλαία
γράμματα ωσ εξισ:
Α. Τθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία, εφόςον το προϊόν διατίκεται
ςυςκευαςμζνο και τθν τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ (ευρϊ ανά κιλό) κατόπιν
αναγωγισ τθσ πρϊτθσ τιμισ ςτθ δεφτερθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Ειδικά για τα κατεψυγμζνα αλιεφματα με επίπαγο, ο
τρόποσ εμφάνιςθσ τθσ τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ ορίηεται κατωτζρω ςτο
άρκρο 50 τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
Β. Τθν εμπορικι και επιςτθμονικι ονομαςία του είδουσ όπωσ ιςχφει.

Θ επιςτθμονικι ονομαςία του είδουσ, μπορεί να παρζχεται με τθν μορφι
εμπορικισ πλθροφορίασ όπωσ πινακίδα ι αφίςα.
Γ. Τθ μζκοδο παραγωγισ τουσ ( αλιευμζνο ι αλιευμζνο ςε γλυκά νερά ι προϊόν
εκτροφισ) κατά περίπτωςθ.
Σε περίπτωςθ που προςφζρονται ςτον καταναλωτι ι ςε μονάδα μαηικισ
εςτίαςθσ:
α. Μείγμα ειδϊν που διαφζρει θ μζκοδοσ παραγωγισ:
Θ υποχρεωτικι πλθροφορία που αναγράφεται είναι θ μζκοδοσ
παραγωγισ κάκε παρτίδασ.
β. Μείγμα πανομοιότυπων ειδϊν:
Θ υποχρεωτικι πλθροφορία που αναγράφεται είναι θ περιοχι τθσ
αντιπροςωπευτικότερθσ ςε ποςότθτα παρτίδασ μαηί με τθν ζνδειξθ ότι τα
προϊόντα προζρχονται από διαφορετικζσ περιοχζσ αλίευςθσ ι
υδατοκαλλιζργειασ.
γ. Μείγμα ειδϊν που διαφζρει θ περιοχι αλίευςθσ ι θ χϊρα
υδατοκαλλιζργειασ :
Θ υποχρεωτικι πλθροφορία που αναγράφεται είναι να αναφζρεται
τουλάχιςτον θ ηϊνθ τθσ αντιπροςωπευτικότερθσ ςε ποςότθτα παρτίδασ
και με τθν ζνδειξθ ότι το προϊόν προζρχεται από διαφορετικζσ περιοχζσ
αλίευςθ ι διαφορετικζσ χϊρεσ αντίςτοιχα και απαραίτθτα θ μζκοδοσ
παραγωγισ κάκε παρτίδασ.
Δ. Τθν περιοχι αλίευςθσ ι εκτροφισ και τθν κατθγορία αλιευτικοφ εργαλείου
που χρθςιμοποιικθκε ςτθν περίπτωςθ προϊόντοσ αλίευςθσ, ςφμφωνα με τθν
πρϊτθ ςτιλθ του παραρτιματοσ ΙΙΙ Καν (ΕΕ) 1379/2013 όπωσ ιςχφει.
Ε. Αν το προϊόν ζχει προθγουμζνωσ καταψυχκεί απαιτείται θ αναγραφι τθσ
λζξθσ «αποψυχκζν» υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 48 τθσ παροφςθσ.
ΣΤ. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ, όπου απαιτείται.
α. Απαιτείται ςτα προςυςκευαςμζνα προϊόντα μεταποιθμζνα ι μθ (άρκρο 9
του Καν. (ΕΕ) 1169/2011.
β. Δεν απαιτείται ςτα μθ προςυςκευαςμζνα, μθ μεταποιθμζνα προϊόντα και
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν λθφκεί εκνικά μζτρα (άρκρο 44 του
Καν. 1169/2011).
Η. Για το είδοσ τόνοσ (Thunnus thynnus – BFT) θ ςιμανςθ ι ετικζτα ζχει τισ
επιπλζον πλθροφορίεσ όςον αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι αλίευςθσ και
τθν θμερομθνία αλίευςθσ.
Θ. α. Για τα προϊόντα που αλιεφονται ςε γλυκά νερά, (ποτάμια, λίμνεσ), ωσ
περιοχι αλίευςθσ αναγράφεται θ ζνδειξθ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ
τρίτθσ χϊρασ καταγωγισ του προϊόντοσ.
β. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ, ωσ περιοχι παραγωγισ
αναγράφεται το κράτοσ μζλοσ ι θ τρίτθ χϊρα όπου το προϊόν

υδατοκαλλιζργειασ ζχει παραμείνει τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ τθσ
ανάπτυξθσ του ι ζχει φτάςει το ιμιςυ ι το περιςςότερο βάροσ του.
γ. Για τα προϊόντα οςτρακοειδϊν αναγράφεται το κράτοσ μζλοσ ι θ τρίτθ
χϊρα αν αυτά ζχουν εκτραφεί ι καλλιεργθκεί τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ.
δ. Για τα προϊόντα λιμνοκαλαςςϊν μπορεί να αναγράφεται θ ζνδειξθ
«λιμνοκάλαςςασ».
ε. Για τα προϊόντα αλιείασ, μπορεί να γίνεται εκτενζςτερθ αναφορά
προζλευςθσ μεταξφ παρενκζςεων, ςε ακριβζςτερθ ηϊνθ αλίευςθσ ι
παραγωγισ των, ωσ ςυνζχεια τθσ υποχρεωτικισ ςιμανςθσ. π.χ.
Μεςόγειοσ κάλαςςα ( Κορινκιακόσ κόλποσ).
2. Για τα μθ προςυςκευαςμζνα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, οι
υποχρεωτικζσ πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται ςτθ λιανικι πϊλθςθ με
εμπορικι πλθροφόρθςθ όπωσ πινακίδεσ, αφίςεσ κλπ.
3. Θ ΕΝΔΕΙΞΘ ΑΛΙΕΥΤΙΚΘΣ ΗΩΝΘΣ FAO, εκτόσ Βορειοανατολικοφ Ατλαντικοφ,
Μεςογείου και Μαφρθσ Θάλαςςασ (ονομαςία αλιευτικισ ηϊνθσ) ορίηεται ωσ
εξισ:
α/α ΖΩΝΕ ΑΛΙΕΤΗ
ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΗ ΖΩΝΗ
1
Βορειοδυτικόσ Ατλαντικόσ
Ηϊνθ FAO 21
2

Κεντροδυτικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO 31

3

Κεντροανατολικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO 34

4

Νοτιοδυτικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO. 41

5

Νοτιοανατολικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO 47

6

Ινδικόσ Ωκεανόσ

Ηϊνθ FAO 51 και 57

7

Ειρθνικόσ Ωκεανόσ

Ηϊνθ FAO 61, 67, 71, 77, 81 και 87

8

Ανταρκτικι

Ηϊνθ FAO 48, 58 και 88

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΖΩΝΗ FAO Βορειοανατολικοφ Ατλαντικοφ FAO 27
(υποηϊνθ ι διαίρεςθ )
ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΤΖΗ :ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟ FAO 27
ΤΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΗ
ΟΝΟΜΑΙΑ
Υποηώνθ I
Θάλαςςα του Barents
Υποηώνθ II
Θάλαςςα τθσ Νορβθγίασ, Spitzbergen, και Νιςοσ των
Άρκτων
Διαίρεςθ II a
Θάλαςςα τθσ Νορβθγίασ

Διαίρεςθ II b
Υποηώνθ III

Διαίρεςθ III a
Διαίρεςθ III b,c
Διαίρεςθ III b (23)
Διαίρεςθ III c (22)
Διαίρεςθ III d (24-32)
Υποηώνθ IV
Διαίρεςθ IV a
Διαίρεςθ IV b
Διαίρεςθ IV c
Υποηώνθ V
Διαίρεςθ V a
Διαίρεςθ V b
Υποηώνθ VI

Διαίρεςθ VI a
Διαίρεςθ VI b
Υποηώνθ VII

Διαίρεςθ VII a
Διαίρεςθ VII b
Διαίρεςθ VII c
Διαίρεςθ VII d
Διαίρεςθ VII e
Διαίρεςθ VII f

Spitzbergen και Νιςοσ των Άρκτων
Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτικι
Θάλαςςα, το Sound και θ Belt μαηί είναι επίςθσ γνωςτζσ
με το όνομα Ζώνθ Διάβαςθσ
Skagerrak και Kattegat
Sound και Belt Sea ι Ηϊνθ Διάβαςθσ
Sound
Belt Sea
Βαλτικι Θάλαςςα
Βόρεια Θάλαςςα
Βόρειο τμιμα τθσ Βόρειασ Θάλαςςασ
Kεντρικό τμιμα τθσ Βόρειασ Θάλαςςασ
Νότιο τμιμα τθσ Βόρειασ Θάλαςςθσ
Ιςλανδία και εδάφθ Feroes
Εδάφθ Ιςλανδίασ
Εδάφθ Feroes
Rockall, Βορειοδυτικι Ακτι τθσ Σκωτίασ και Βόρεια
Ιρλανδία; θ Βορειοδυτικι Ακτι τθσ Σκωτίασ και θ Βόρεια
Ιρλανδία ονομάηονται επίςθσ Δυτικά τθσ Σκωτίασ
Βορειοδυτικι Ακτι τθσ Σκωτίασ και Βόρεια Ιρλανδία ι
Δυτικά τθσ Σκωτίασ
Rockall
Ιρλανδικι Θάλαςςα, Δυτικά τθσ Ιρλανδίασ, Porcupine
Bank, Ανατολικι και Δυτικι Μάγχθ, Στενά του Bristol,
Βόρεια και Νότια Κελτικι Θάλαςςα, και Νοτιοδυτικά τθσ
Ιρλανδίασ - Ανατολικό και Δυτικό τμιμα
Ιρλανδικι Θάλαςςα
Δυτικά τθσ Ιρλανδίασ
Porcupine Bank
Ανατολικι Μάγχθ
Δυτικι Μάγχθ
Στενά του Bristol

Ο κατάλογοσ με τθν επιςτθμονικι και εμπορικι ονομαςία των ειδϊν είναι
αναρτθμζνοσ ςτο ιςτότοπο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Βιϊςιμθσ Αλιείασ ςτθν
κεματικι ενότθτα «Εμπορικζσ Ονομαςίεσ» του ΥΡΑΑΤ.
4. Για τα προϊόντα τθσ παρ. 1 που πωλοφνται ςτον τελικό καταναλωτι, ςτθν
ετικζτα ι ςτθν ςιμανςθ, εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ πλθροφορίεσ τθσ ανωτζρω
παρ. 2, μποροφν να αναγράφονται προαιρετικά οι πλθροφορίεσ του άρκρου 39
του Καν.(ΕΕ) αρικ. 1379/2013 όπωσ ιςχφει.

Σε περίπτωςθ προςφοράσ προσ πϊλθςθ ςτον τελικό καταναλωτι , μείγματοσ
προϊόντων τθσ παρ. 1, εφαρμόηονται κατά περίπτωςθ οι διατάξεισ τθσ παρ. 3
του άρκρου 35 του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1379/2013 όπωσ ιςχφει.
Οι υποχρεωτικζσ και προαιρετικζσ πλθροφορίεσ των προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ, ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ άλλων υποχρεϊςεων που
προβλζπονται από λοιπζσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ
(εκτόσ αλιευτικισ) και αφοροφν τθν λιανικι πϊλθςθ των προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ.
5. Οι υποχρεωτικζσ πλθροφορίεσ τθσ παρ. 1 δεν εφαρμόηονται για τα προϊόντα
αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ που διατίκενται από το αλιευτικό ςκάφοσ ςτο
ςθμείο εκφόρτωςθσ ι από τουσ χϊρουσ – εγκαταςτάςεισ ςυγκζντρωςθσ των
μονάδων εκτροφισ/υδατοκαλλιζργειασ απευκείασ προσ τον τελικό καταναλωτι
και θ αξία τουσ δεν υπερβαίνει τα 50 ευρϊ τθν θμζρα για κάκε καταναλωτι.
6. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
α. Για μθ τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά είδοσ.
β. Για ελλιπι τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά είδοσ.
γ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα όπου απαιτείται,
πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
δ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων με ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα
γράμματα και τθν τελικι τιμι πϊλθςθσ με ζντονθ γραφι (bold), πεντακόςια
ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
ε. Για αναγραφι ανακριβϊν ι παραπλανθτικϊν ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά είδοσ.
Ωρθρο 48 Όροι διϊθεςησ αποψυγμϋνων αλιευτικών προώόντων ςτο
λιανικό εμπόριο.
1.
2.

3.

4.

Θ απόψυξθ κατεψυγμζνων αλιευτικϊν προϊόντων απαγορεφεται να λαμβάνει
χϊρα κατά το ςτάδιο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ από τον ζμπορο λιανικισ.
Στο ςτάδιο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ, επιτρζπεται θ διάκεςθ προςυςκευαςμζνων
αποψυγμζνων αλιευμάτων με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ του
προθγοφμενου άρκρου, και εφόςον αυτά ζχουν παραχκεί –ςυςκευαςκεί από
επιχειριςεισ με εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ που διακζτουν πζραν από τθν
προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του Καν.(ΕΚ) 852/2004 και ειδικζσ απαιτιςεισ που κζτει ο Καν.(ΕΚ)
853/2004 για τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ. Ο αρικμόσ ζγκριςθσ του
προθγοφμενου εδαφίου κα πρζπει να αναγράφονται επί τθσ ςυςκευαςίασ.
Θ διάκεςθ αποςυςκευαςμζνων αποψυγμζνων αλιευμάτων ςτο ςτάδιο τθσ
χονδρικισ πϊλθςθσ διενεργείται υπό τισ προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω παρ. 2 και
θ μορφι τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων αυτϊν να καταλιγει ωσ ζχει ςτο
τελικό καταναλωτι.
Απαγορεφεται θ διάκεςθ αποςυςκευαςμζνων αποψυγμζνων αλιευτικϊν

5.

προϊόντων ςτο λιανικό εμπόριο, ςε όλα τα ςτάδια τθσ διακίνθςθσ. Οι
ςυςκευαςίεσ αυτϊν διατίκενται ωσ ζχουν ωσ το τελικό καταναλωτι.
Στουσ παραβάτεσ των παρ. 1, 2, 3 και 4 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν
χιλιάδων ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 49 Παραςτατικϊ εμπορύασ και διακύνηςησ
1.

2.

Σε όλα τα ςτάδια και επί όλων των παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ
αλιευτικϊν προϊόντων πρζπει να αναγράφονται, εκτόσ από τα άλλα
υποχρεωτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο 13 του ν. 4177/2013, και οι κάτωκι
ενδείξεισ, υποχρεωτικά:
Α. Θ περιοχι αλίευςθσ ι εκτροφισ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 39 του Καν.(ΕΕ) αρικ. 1379/2013 όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Β. Θ ζνδειξθ αποψυχκζν εάν το προϊόν ζχει αποψυχκεί ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 48 τθσ παροφςασ.
Γ. Ειδικά για διακίνθςθ εντόσ ιχκυόςκαλασ, ο αρικμόσ των μζςων ςυςκευαςίασ
(ιχκυοκιβϊτια, χαρτοκιβϊτια κτλ) και τα είδθ των αλιευμάτων με τθν ίδια
τιμι που περιζχονται ςε αυτά.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι :
Α. Για μθ ζκδοςθ/κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€ ) ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 50 Εμπορύα – Διακύνηςη – Διϊθεςη Κατεψυγμϋνων Αλιευμϊτων
που φϋρουν επύπαγο (υγρό κϊλυψησ)
1.

2.

Κατά παρζκκλιςθ τθσ γενικισ αρχισ πϊλθςθσ ςε κακαρό βάροσ, οι
αγοραπωλθςίεσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων με επίπαγο, όπωσ ορίηονται από
τθν ενωςιακι (Κανονιςμόσ ΕΕ 1169/2011) και εκνικι νομοκεςία, μεταξφ των
επιχειριςεων (ειςαγωγζων, χονδρεμπόρων, βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν
επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ και λιανοπωλθτϊν), μποροφν να
διενεργοφνται κατά βάροσ ςυμπεριλαμβανομζνου του επίπαγου (υγροφ
κάλυψθσ), ανεξάρτθτα αν τα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα ι χφμα.
ΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΘ ΜΟΦΘ ΜΕ ΕΡΙΡΑΓΟ
Ρροκειμζνου για κατεψυγμζνα αλιεφματα με επίπαγο, που κυκλοφοροφν ςτθν
εςωτερικι αγορά ςε «προςυςκευαςμζνθ μορφι», υποχρεωτικά επί τθσ
εξωτερικισ επιφάνειασ τθσ ςυςκευαςίασ, ςε ορατό από τον καταναλωτι ςθμείο
και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτζρω ενδείξεισ:
«ΒΑΟΣ ΜΕ ΕΡΙΡΑΓΟ
........... π.χ. 1200 ΓΑΜΜΑΙΑ
ΚΑΘΑΟ ΒΑΟΣ (δθλαδι ςτραγγιςμζνο) π.χ. 1080 ΓΑΜΜΑΙΑ»

3.

Θ ευκφνθ για τθν αναγραφι των ενδείξεων αυτϊν βαρφνει εξίςου όλεσ τισ
επιχειριςεισ που αναφζρονται ςτθν ωσ άνω παράγραφο 1.
ΧΥΜΑ ΜΟΦΘ ΜΕ ΕΡΙΡΑΓΟ
Ρροκειμζνου για κατεψυγμζνα αλιεφματα με επίπαγο, που κυκλοφοροφν ςτθν
εςωτερικι αγορά ςε «χφμα μορφι», επιτρζπεται να διατίκενται με τθν μορφι
αυτι ςτον τελικό καταναλωτι, με τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ των κατωτζρω
δεςμευτικϊν διατάξεων.
Κατονομάηουμε ωσ ακολοφκωσ τισ μορφζσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων, που
επιτρζπεται να διατίκενται χφμα ςτον καταναλωτι και υπό τον όρο ότι το
ποςοςτό του φερόμενου επίπαγου (υγροφ κάλυψθσ) δεν κα υπερβαίνει, κατά
περίπτωςθ, το 10% ι 15%, ωσ εξισ:

Είδοσ αλιεφματοσ
Ψάρια ολόκλθρα, ψάρια αποκεφαλιςμζνα και
εκςπλαχνιςμζνα, ψάρια ςε μεγάλα τεμάχια
Φιλζτο και φζτεσ ψαριϊν, ψάρια αποκεφαλιςμζνα και
εκςπλαχνιςμζνα
χωρίσ
δζρμα,
μαλακόςτρακα
αποφλοιωμζνα ι μθ, προβραςμζνα ι μθ, μαλάκια
κακαριςμζνα, τεμαχιςμζνα ι μθ.
4.

5.

Μζγιςτο ποςοςτό
επίπαγου
10%
15%

Για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ επίπαγου, παρακζτουμε τον μακθματικό
τφπο, που προςδιορίηει τθ ςχζςθ μεταξφ κακαροφ ςτραγγιςμζνο βάροσ (δθλαδι
κακαρό βάροσ χωρίσ επίπαγο) και του μικτοφ βάρουσ (με επίπαγο) που
ονομάηεται «Ροςοςτό φερόμενου επίπαγου»:
(Α-Β) Χ 100
Ε = ----------------Α
Επεξθγθματικά, όπου Α το ςυνολικό βάροσ αλιεφματοσ μαηί με τον επίπαγο
(υγρό κάλυψθσ), όπου Β το κακαρό ςτραγγιςμζνο βάροσ (δθλαδι το κακαρό
βάροσ χωρίσ επίπαγο), όπου Ε το ποςοςτό του επίπαγου.
Ειδικά για τθν αναγραφι τθσ τιμισ πϊλθςθσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 1Α
του άρκρου 47, οι λιανοπωλθτζσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων με επίπαγο,
υποχρεοφνται όπωσ, ςε κάκε τζτοιο είδοσ, που εκκζτουν προσ πϊλθςθ,
τοποκετοφν ι αναρτοφν ι προςδζνουν πινακίδα, που κα είναι ορατι από τον
καταναλωτι, ςτθν οποία κα αναγράφεται θ τιμι διάκεςθσ του είδουσ ςτον
καταναλωτι.
Θ τιμι αυτι κα αναφζρεται:
Α. Σε τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία, προκειμζνου για το προϊόν αυτό που
διατίκεται «ςε ςυςκευαςμζνθ μορφι». Ειδικά για τθν περίπτωςθ αυτι, ςτθν
πινακίδα αναγράφεται, πζρα από τθν τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία και θ

6.

τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ (κιλό) κακαροφ ςτραγγιςμζνου βάρουσ (δθλαδι
κακαροφ βάρουσ χωρίσ επίπαγο) κατόπιν αναγωγισ τθσ πρϊτθσ τιμισ ςτθν
δεφτερθ. Θ τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία αφορά πάντα τθν ποςότθτα που
εμπεριζχεται ςτθν ςυςκευαςία και αναφζρεται ςτο κακαρό ςτραγγιςμζνο
βάροσ.
Β. Σε τιμι ανά κιλό με επίπαγο, προκειμζνου για το προϊόν αυτό που διατίκεται
«ςε χφμα μορφι».
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.

Ωρθρο 51 Απαγόρευςη
ψαριών,
οςτρϊκων,
κεφαλόποδων μικρού μεγϋθουσ
1.

2.

3.

4.

καρκινοειδών

και

Απαγορεφεται θ εμπορία και θ διακίνθςθ ψαριϊν, οςτράκων καρκινοειδϊν και
κεφαλοπόδων μικροφ μεγζκουσ όπωσ αυτά κακορίηονται με βάςθ τθν κοινοτικι
και εκνικι Νομοκεςία.
Οι απαγορεφςεισ εμπορίασ που κακορίηονται ςτισ ωσ άνω παρ. του παρόντοσ
άρκρου ιςχφουν επίςθσ για τα ηϊντα όςτρακα που προζρχονται από χϊρεσ τθσ
ΕΕ και από Τρίτεσ Χϊρεσ.
Οι απαγορεφςεισ δεν ιςχφουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ. Εξαίρεςθ τα
κυδϊνια – Venus verrucosa που προζρχονται από καλλιζργεια ςε καλάςςιουσ
μιςκωμζνουσ χϊρουσ, εφόςον οι υπεφκυνοι αυτϊν αποδεικνφουν τθ μζκοδο
παραγωγισ τουσ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.

ENOTHTA 8 - EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕ - ΛΙΠΗ
Ωρθρο 52 Εμπορύα Ελαιολϊδου
εμπόριο)

προσ

τελικό

καταναλωτό

(λιανικό

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Στο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) εμπίπτει θ εμπορία ςε
επίπεδο λιανικοφ εμπορίου του «εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου», του
«παρκζνου
ελαιολάδου»,
του
«ελαιολάδου–αποτελοφμενου
από
εξευγενιςμζνα ελαιόλαδα και παρκζνα ελαιόλαδα» και του «πυρθνελαίου»,
όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τον Kανονιςμό EE 1308/2013 ςτο ςθμείο 1
ςτοιχεία α) και β) και ςτα ςθμεία 3 και 6 του παραρτιματοσ VIII του Κανονιςμοφ
(ΕE) 1308/2013 όπωσ ιςχφει και τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εκνικισ νομοκεςίασ.
2. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ εφαρμόηονται επίςθσ και ςτισ απευκείασ
πωλιςεισ ελαίων τθσ παρ. 1 από τουσ παραγωγοφσ και ελαιοτριβείσ προσ τον
τελικό καταναλωτι.
Β. ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΗ
1.

Για τθ ςυςκευαςία και επιςιμανςθ των προϊόντων τθσ περίπτωςθσ (Α) και τον

2.

3.

τρόπο παρουςίαςισ τουσ ςτον τελικό καταναλωτι, εφαρμόηεται θ εκάςτοτε
ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία.
Υπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερθσ ιςχφουςασ εκνικισ ρφκμιςθσ, αν αναφζρεται
ςτθ ςιμανςθ, εκτόσ από τον κατάλογο των ςυςτατικϊν, θ παρουςία ελαίων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ (Α), ςε ζνα μείγμα ελαιολάδου και άλλων
φυτικϊν ελαίων, με λζξεισ, εικόνεσ ι γραφικζσ παραςτάςεισ, θ ονομαςία
πϊλθςθσ του εν λόγω μείγματοσ είναι θ ακόλουκθ:
«Μείγμα φυτικϊν ελαίων (ι ςυγκεκριμζνα ονόματα των υπόψθ φυτικϊν
ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουκοφμενθ αμζςωσ μετά από τθν ζνδειξθ του
ποςοςτοφ του ελαιολάδου ςτο μείγμα. Μπορεί να αναφζρεται θ παρουςία
ελαιολάδου ςτθ ςιμανςθ των μειγμάτων που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο
εδάφιο, με εικόνεσ ι γραφικζσ παραςτάςεισ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το
ποςοςτό του είναι ανϊτερο από 50%. Ραρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα
αναγραφισ ποςοςτοφ 100%, εφόςον πρόκειται για 100% ελαίου τθσ
περίπτωςθσ (Α).
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Γ. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ
1.

2.

Επί όλων των παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ των προϊόντων που
εμπίπτουν ςτθν ωσ άνω περίπτωςθ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), προοριηομζνων για τον τελικό
καταναλωτι, εκτόσ από τα άλλα υποχρεωτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο
13 του ν.4177/2013, αναγράφεται και θ ονομαςία του είδουσ του ελαιολάδου,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€ ), ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 53 Εμπορύα βρώςιμων ςπορϋλαιων προσ τελικό καταναλωτό
(λιανικό εμπόριο)
Α. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ
1. Τα ςε ρευςτι κατάςταςθ βρϊςιμα ςπορζλαια προςφζρονται ςτον καταναλωτι
(μεμονωμζνοι καταναλωτζσ, εςτιατόρια, καντίνεσ, νοςοκομεία και άλλεσ
επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ) μόνο ςε καινοφργιο κλειςτό περιζκτθ.

2.

Οι περιζκτεσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 1, πρζπει να
πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τθσ ςχετικισ
ενωςιακισ νομοκεςίασ και να είναι ερμθτικά κλειςμζνοι με τρόπο που θ
εξαγωγι του περιεχομζνου τουσ να μθν είναι δυνατι, παρά μόνο με διάρρθξθ
του πϊματοσ.
3. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα, ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ
Δ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ
1.

2.

Επί όλων των παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ των βρϊςιμων
ςπορελαίων, αναγράφονται όλα τα υποχρεωτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το
άρκρο 13 του ν.4177/2013.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€) ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€ ), ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 54 Διακύνηςη και Εμπορύα Ελαύων μεταξύ παραγωγών–
τυποποιητών και χονδρεμπόρων
1. Πλα τα ςε ρευςτι κατάςταςθ βρϊςιμα ζλαια (ελαιόλαδα, πυρθνζλαια και
ςπορζλαια) επιτρζπεται να διατίκενται ςτθν αγορά, πλθν του τελικοφ
καταναλωτι όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 52 και 53, ςε μορφι χφμα, από τισ
επιχειριςεισ παραγωγισ τουσ και χονδρικισ διακίνθςισ τουσ υπό τισ
προχποκζςεισ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου.
2. Θ χφμα εμπορία και διακίνθςθ των προϊόντων τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, γίνεται
υποχρεωτικά με:
Α. περιζκτεσ από υλικό που προορίηεται να ζρκει ςε επαφι με τρόφιμα
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι (Καν. ΕΚ. 1935/2004) και εκνικι
νομοκεςία (Κϊδικασ Τροφίμων και Ροτϊν) όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν και
Β. βυτιοφόρα οχιματα κατάλλθλα για τθ διακίνθςθ τροφίμων, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ τροφίμων και με τον Κανονιςμό (ΕΚ)
Αρικ. 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 29θσ
Απριλίου 2004 «για τθν υγιεινι των τροφίµων», ςυνοδευμζνα με τα
προβλεπόμενα παραςτατικά που πιςτοποιοφν τθν ποιότθτα των ςε ρευςτι

κατάςταςθ βρϊςιμων ελαίων (όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του
παρόντοσ) και διαςφαλίηουν τθν ιχνθλαςιμότθτα του προϊόντοσ, κακϊσ και
τθν αςφάλεια των καταναλωτϊν.
3. Οι περιζκτεσ με τουσ οποίουσ διατίκενται τα ζλαια τθσ παρ. 1, πρζπει να είναι
αςφαλιςμζνοι με διακριτικι ςφραγίδα ι ςφραγιηόμενο πϊμα του ςυςκευαςτι,
κατά τρόπο ϊςτε θ εξαγωγι του περιεχομζνου τουσ να μθν είναι δυνατι, παρά
μόνο με διάρρθξθ τουσ ι με καταςτροφι τθσ αςφαλιςτικισ ςφραγίδασ ι του
πϊματόσ τουσ.
4. Και ςτισ δφο βάςεισ των περιεκτϊν, πρζπει να αναγράφεται με ιςομεγζκθ
κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτθλα γράμματα φψουσ τουλάχιςτον πζντε (5)
εκατοςτϊν του μζτρου, θ ονομαςία του περιεχομζνου ελαίου ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και με όμοια γράμματα
φψουσ τουλάχιςτον 2 εκατοςτϊν του μζτρου, θ επωνυμία και θ ακριβισ
διεφκυνςθ του προμθκευτι (παραγωγόσ, ελαιοτριβείο, εργοςτάςιο).
5. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000€)
ανά παράβαςθ.
Ωρθρο 55 Διϊθεςη ελαιολϊδων και ςπορϋλαιων
1.

2.

3.

4.

Απαγορεφεται θ αποςυςκευαςία των βρωςίμων ςπορζλαιων που κυκλοφοροφν
ςε κλειςτι ςυςκευαςία και θ πϊλθςθ τουσ χφμα από οποιονδιποτε βιομιχανο,
βιοτζχνθ, χονδρζμπορο ι λιανοπωλθτι.
Απαγορεφεται για οποιοδιποτε λόγο θ παραβίαςθ ι αποςφράγιςθ από τουσ
χονδρεμπόρουσ ι λιανοπωλθτζσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχουν ελαιόλαδο ι
πυρθνζλαιο και θ χφμα προςφορά του περιεχομζνου ςτθν κατανάλωςθ. Στισ
περιπτϊςεισ παράβαςθσ των παραπάνω παραγράφων εφαρμόηονται οι περί
δεςμεφςεων διατάξεισ του άρκρου 66.
Το ελαιόλαδο που προορίηεται για τθν παραςκευι γευμάτων ςε εςτιατόρια,
νοςοκομεία, καντίνεσ ι άλλεσ παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ, μπορεί να διακινείται
για το ςκοπό αυτό εκτόσ από τθ ςυςκευαςία χωρθτικότθτασ ζωσ 5 λίτρων, για το
ςκοπό αυτό και ςε ςυςκευαςίεσ των 10, 20, 25 ζωσ και 50 λίτρων.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά παράβαςθ
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά παράβαςθ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 56 Επαναχρηςιμοπούηςη περιεκτών
1.

2.

Απαγορεφεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ περιεκτϊν πλαςτικϊν και μεταλλικϊν για
ςυςκευαςία ελαιολάδων, πυρθνελαίων και ςπορελαίων και θ κατοχι από
ςυςκευαςτζσ ι λιανοπωλθτζσ πλαςτικϊν και μεταλλικϊν περιεκτϊν που ζχουν
χρθςιμοποιθκεί.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€)
ανά περιζκτθ.

Ωρθρο 57 Ειδικότερεσ Τποχρεώςεισ
1.

2.

3.

Στισ επιχειριςεισ ςυςκευαςίασ ελαιολάδου, ελαιϊν, ςπορελαίων και
πυρθνελαίων, απαγορεφεται θ κατοχι υλικϊν ςυςκευαςίασ με ενδείξεισ τρίτων
επιχειριςεων ςυςκευαςίασ οποιουδιποτε ελαίου εφόςον αυτζσ δεν
ςυςκευάηουν για λογαριαςμό εκείνων (εργαςίεσ φαςόν).
Οι ελαιοτριβείσ υποχρεοφνται όπωσ, ςε εμφανζσ μζροσ του ελαιοτριβείου, να
ζχουν αναρτθμζνο τιμοκατάλογο, ςτον οποίο κα αναγράφονται τα
ειςπραττόμενα εκκλιπτικά δικαιϊματα. Τα δικαιϊματα αυτά μποροφν να είναι
ςε αξία ανά χιλιόγραμμο εκκλιβόμενου ελαιοκάρπου, είτε ςε ποςοςτό επί του
παραγόμενου ελαιολάδου.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παραβάςεισ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παραβάςεισ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 58 Δϋςμευςη νοθευμϋνων ελαιολϊδων ό μαγειρικών λιπών από
ελαιόλαδο και των πϊςησ φύςεωσ τεχνητώσ χρωματιςμϋνων
ελαύων
1.

2.

Ελαιόλαδα ι μαγειρικά λίπθ από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προσ εμπορία, εφόςον
διαπιςτωκεί, φςτερα από εξζταςθ από αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία, ότι είναι
νοκευμζνα ι/και μθ αςφαλι, πζραν των ποινικϊν και των λοιπϊν διοικθτικϊν
κυρϊςεων, δεςμεφονται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 140. Ομοίωσ
δεςμεφονται τα πάςθσ φφςεωσ τεχνθτϊσ χρωματιςμζνα ζλαια.
Στθν περίπτωςθ που τα προϊόντα αυτά χαρακτθριςκοφν από αρμόδια Χθμικι
Υπθρεςία και ωσ μθ αςφαλι τρόφιμα, πζραν των ποινικϊν κυρϊςεων
δεςμεφονται και δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για άλλεσ, εκτόσ από τθν
παραγωγι τροφίμων, χριςεισ, φςτερα από ζγκριςθ του Ανϊτατου Χθμικοφ
Συμβουλίου ι και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωςθ Οργάνου (π.χ. ζγκριςθ από
τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία προκειμζνου για χριςθ ςε ηωοτροφζσ, ζγκριςθ από
τον ΕΟΦ για ςαποφνια κλπ.), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία τθσ δθμόςιασ
υγείασ και του περιβάλλοντοσ.

Ωρθρο 59 Διακύνηςη και εμπορύα ελαιοκϊρπου
1.

Στα προβλεπόμενα παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ των ελιϊν
αναγράφονται, πζραν των άλλων προβλεπομζνων ςτοιχείων και οι εξισ
ενδείξεισ:
Α. Θ κατθγορία του εμπορικοφ τφπου των ελιϊν (π.χ. φυςικζσ, επεξεργαςμζνεσ
κλπ.) ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 221/79 όπωσ ιςχφει.
Β. Θ ποικιλία του είδουσ (π.χ. ποικιλία Κονςερβολιά, ποικιλία Καλαμϊν,
ποικιλία Χαλκιδικισ κ.λπ.)
Γ. Ελιζσ Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ) / Ρροςτατευόμενθσ
Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ) ι Βιολογικά Ραραγόμενεσ Ελιζσ, κατά
περίπτωςθ.
Δ. Θ κατθγορία μεγζκουσ των ελιϊν, ςφμφωνα με το άρ. 7 του Ρ.Δ. 221/79
όπωσ ιςχφει.

2.

Στουσ παραβάτεσ επιβάλλοντα διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για μθ αναγραφι ενδείξεων ςτα προβλεπόμενα παραςτατικά, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€) ανά παραςτατικό.
Γ. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων ςτα προβλεπόμενα παραςτατικά , χίλια
ευρϊ (1.000€) ανά παραςτατικό.
Δ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων ςτα προβλεπόμενα
παραςτατικά, τρεισ χιλιάδεσ (3.000€) ευρϊ ανά παραςτατικό.

ENOTHTA 9 - ΟΠΡΙΑ-ΡΤΖΙ
Ωρθρο 60 Κατηγορύεσ οςπρύων
Τα όςπρια, είτε πωλοφνται χφδθν είτε προςυςκευαςμζνα, διακρίνονται ςτισ
κατθγορίεσ που ορίηονται ςτθν αρικμ. 37227/25-09-1987 κοινισ απόφαςθσ των
Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ – Τροφίμων και Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπωσ
ιςχφει κάκε φορά.
Ωρθρο 61 Σόρηςη προδιαγραφών οςπρύων – Επιςόμανςη
1.

Πςπρια που διατίκενται ςε κλειςτι ςυςκευαςία προςυςκευαςμζνα ι
ςυςκευαςμζνα πρόχειρα για διευκόλυνςθ του κατόχου, φζρουν υποχρεωτικά
επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ τισ επιςθμάνςεισ που προβλζπονται από τθν
ιςχφουςα ενωςιακι (Καν. ΕΕ 1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (Κϊδικασ
Τροφίμων και Ροτϊν).
2. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ωρθρο 62 Σόρηςη προδιαγραφών ρυζιού - Επιςόμανςη
1.

2.

Το ρφηι που προςφζρεται ςτθν κατανάλωςθ ςε κλειςτι ςυςκευαςία είτε είναι
προςυςκευαςμζνο είτε είναι ςυςκευαςμζνο πρόχειρα για διευκόλυνςθ του
κατόχου, είτε ειςάγεται προςυςκευαςμζνο φζρει υποχρεωτικά επί τθσ
ςυςκευαςίασ του, τισ επιςθμάνςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα
ενωςιακι (Καν. ΕΕ 1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (Κϊδικασ Τροφίμων και
Ροτϊν).
Επιπλζον ςτθ ςυςκευαςία του ρυηιοφ εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ
από τισ γενικζσ διατάξεισ, πρζπει απαραίτθτα να γράφεται ευκρινϊσ και θ
ποιότθτα του ρυηιοφ ςφμφωνα με το άρκρο 101 του Κϊδικα Τροφίμων και
Ροτϊν.

3.

Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 63 Διϊθεςη ρυζιού ςτην κατανϊλωςη
1.
2.

3.

Για το ρφηι που διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ, εφαρμόηεται το άρκρο 101 του
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν.
Κάκε ποικιλία ρυηιοφ πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ αυτοφςια. Θ
ανάμιξθ ποικιλιϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ με ανϊτερθ με ςκοπό τθ διάκεςθ τθσ
ςτθν κατανάλωςθ, ςαν ανϊτερθ ποιότθτα, κεωρείται ωσ νοκεία.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 10 - ΟΙΝΟΙ – ΖΤΘΟ - ΑΛΚΟΟΛΟΤΦΑ ΠΟΣΑ
Ωρθρο 64 Διϊθεςη ούνων, ζύθου και αλκοολούχων ποτών – Επιςόμανςη
και παρουςύαςη
1. Πταν οι οίνοι και τα αλκοολοφχα ποτά τοποκετοφνται ςε προςυςκευαςίεσ, των
οποίων οι όγκοι, ανά είδοσ ποτοφ, εμπίπτουν ςτα διαςτιματα ποςοτιτων που
αναφζρονται ςτον Ρίνακα 1 του άρκρου 10 τθσ Υ.Α. με αρικμ. Φ2 – 1750/2008
(ΦΕΚ 1657 Β) για τθν «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2007/45/ΕΚ για τθ κζςπιςθ
κανόνων ςχετικά με τισ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ για προςυςκευαςμζνα
προϊόντα, για τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για
τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 76/211/ΕΟΚ», τότε επιτρζπεται να διατίκενται
ςτθν αγορά μόνο εάν είναι προςυςκευαςμζνα ςτισ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ
(εκφραςμζνεσ ςε μονάδεσ όγκου) που αναγράφονται ςτον εν λόγω Ρίνακα.
2. Ρροςυςκευαςίεσ οίνων και αλκοολοφχων ποτϊν, το ονομαςτικό περιεχόμενο
των οποίων βρίςκεται εκτόσ των ανωτζρω διαςτθμάτων, δεν υπόκεινται ςε
περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ του περιεχομζνου τουσ.
3. Α. Ωσ «επιςιμανςθ» νοείται το ςφνολο των λζξεων, ενδείξεων, εμπορικϊν ι
βιομθχανικϊν ςθμάτων, εικόνων ι ςυμβόλων που τοποκετοφνται ςε
ςυςκευαςία, ζγγραφο, πινακίδα, ετικζτα, δακτφλιο ι περιλαίμιο που
ςυνοδεφει ι αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο προϊόν.
Β. Ωσ «παρουςίαςθ» νοείται κάκε πλθροφορία που παρζχεται ςτουσ
καταναλωτζσ μζςω τθσ ςυςκευαςίασ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, κακϊσ
και μζςω του ςχιματοσ και του τφπου των φιαλϊν.
4. Για τθν επιςιμανςθ τθσ μπφρασ που διατίκεται ςτθν ελλθνικι αγορά
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ (Καν. ΕΕ 1169/2011) και
εκνικισ νομοκεςίασ (υπ’ αρικμ. 30/077/1964/2011-ΦΕΚ 1996Β’ και
30/077/3155/2013-ΦΕΚ 2658 Β’ Αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του
του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν ) όπωσ ιςχφουν.

5.

6.

7.

Τα αλκοολοφχα ποτά επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι
*Καν.(ΕΚ) 110/2008 και Καν. ΕΕ 1169/2011+ και εκνικι νομοκεςία *ν.2969/2001
(ΦΕΚ 281 Α), Yπ. απόφαςθ αρικ. 30/077/2131/2011 (ΦΕΚ 1946/Βϋ/31-8-2011)
όπωσ ιςχφουν).
Τα αμπελοοινικά προϊόντα (οίνοσ κ.λ.π.) επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα ενωςιακι, (Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΚ) 607/2009, Καν. (ΕΕ)
1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν όπωσ κάκε
φορά ιςχφει) κ.λ.π.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλοντα διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 11 - ΦYMOI – ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΑ
Ωρθρο 65 Επιςόμανςη προςυςκευαςιών χυμών
1.

2.

3.

Ρζραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ θ
επιςιμανςθ των χυμϊν ενεργείται ςφμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1169/2011 και τον
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (αρ. 126).
Οι επιχειριςεισ, που εμφιαλϊνουν αναψυκτικά ποτά από χυμοφσ
εςπεριδοειδϊν και λοιπϊν οπωρϊν, αεριοφχα ι μθ κακϊσ και τεχνθτά
ελεφκερα αλκοόλθσ ποτά (γκαηόηεσ κλπ.), νερά και μπφρα, απαγορεφεται να
χρθςιμοποιοφν για τθν εμφιάλωςθ των ποτϊν φιάλεσ, που ζχουν ενδείξεισ και
γενικά διακριτικά γνωρίςματα άλλων επιχειριςεων ςε λειτουργία ι μθ, εφόςον
από άλλα εμφανι και ευδιάκριτα ςτοιχεία, που υπάρχουν ςτισ φιάλεσ (ετικζτεσ
και πϊματα) δεν προκφπτει κακαρά θ προζλευςθ του εμφιαλωμζνου ποτοφ,
νεροφ και μπφρασ.
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ ωσ ακολοφκωσ:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1 επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 10.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δφο χιλιάδεσ (2.000€) ανά παράβαςθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 12 - ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
Ωρθρο 66 Περιπτώςεισ δϋςμευςησ τροφύμων
Στισ περιπτϊςεισ που υφίςταται αναγκαιότθτα μζτρων περιοριςμοφ τθσ
κυκλοφορίασ τροφίμων μζςω των διαδικαςιϊν δζςμευςθσ ι κατάςχεςθσ
ακολουκοφνται τα προβλεπόμενα που ορίηονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον κυρωτικό
ςφςτθμα περί τροφίμων και ςυντάςςονται από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ οι
εκκζςεισ δζςμευςθσ/αποδζςμευςθσ του παραρτιματοσ IV που αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Ππου ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ προβλζπεται

διαδικαςία δζςμευςθσ τροφίμων ακολουκείται θ ςχετικι διαδικαςία του
ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α’32).
Ωρθρο 67 Αποθόκευςη τροφύμων ςε θαλϊμουσ ψύξησ και καταγραφό
θερμοκραςιών
1.
2.

Θ αποκικευςθ των διαφόρων ειδϊν ςε καλάμουσ ψφξθσ πρζπει να είναι
ςφμφωνθ με το άρκρο 62 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν.
Θ καταγραφι κερμοκραςιϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ
τροφίμων γίνεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 37/2005 τθσ Επιτροπισ κακϊσ και
ςφμφωνα με το άρκρο 62 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν

Ωρθρο 68 υςκευαςύα παιδικών τροφών με παιχνύδια
Για κάκε είδουσ τρόφιμα που εμπεριζχουν ςτθ ςυςκευαςία τουσ παιχνίδια
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 3669/194/2011 (ΦΕΚ 549/Β/7-4-2011)
«Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τθν αςφάλεια των παιχνιδιϊν, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει κακϊσ και οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1907/2006
όπωσ ιςχφει, τθσ ΥΑ 3013966/2726 (ΦΕΚ 1025/Β/22.6.2007) «Οριςμόσ αρμόδιασ
Αρχισ για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» , τθσ ΥΑ 450/2008 (ΦΕΚ 2553/Βϋ/17.12.2008)
«Κακοριςμόσ μζτρων ελζγχου για τθν εκτζλεςθ του Καν. (ΕΚ) 1907/2006 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και τθσ Υ.Α. Αρικμ. 82/2009 (ΦΕΚ
581/Β/2009) «Κακοριςμόσ κυρϊςεων για τθν εκτζλεςθ του Καν (ΕΚ) 1907/2006 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

